
Ægisviðtal  
 
 
 
 
Kristján Hjaltason hefur áratuga reynslu af sölu sjávarafurða út um allan 
heim. Þrátt fyrir mikla samkeppni á mörkuðum segir hann Íslendinga geta 
markað sér sérstöðu: 
Eigum að selja gæðaafurðir og ímynd landsins 
 
 
Markaðsmál íslenskra sjávarafurða er víðfeðmt hugtak, enda fjölbreytni mikil í 
útflutningi afurða og markaðirnir ólíkir og staðsettir víða um heiminn. Kristján 
Hjaltason er einn þeirra Íslendinga sem starfað hafa um áratuga skeið að 
markaðsmálum sjávarafurða, bæði hjá innlendum sölufyrirtækjum sem erlendum og 
sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi á þessu sviði. Hann segir að með þeirri þróun að hverfa 
frá stórum sameiginlegum markaðsfyrirtækjum framleiðenda hafi viðskiptavinunum á 
margan hátt verið fengin í hendur sterkari staða þar sem seljendurnir séu nú mun fleiri 
og smærri. Hins vegar hafi markaðsþekking inn í framleiðslufyrirtækjunum sjálfum 
aukist verulega og þannig séu fyrirtækin meðvitaðri frá degi til dags um þarfir og óskir 
á mörkuðunum. Kristján vill sjá aukna sameiginlega markaðssetningu á Íslandi sem 
framleiðslulandi sjávarafurða. Þeim þætti er ekki sinnt nægjanlega í dag.  
 
Á árunum 1986 til 2006 starfaði Kristján fyrir Sölmiðstöð hraðfrystihúsanna sem síðar varð 
Icelandic Group. Af þeim tíma var hann um 11 ára skeið í Þýskalandi en árið 1997 kom hann 
til Íslands og tók við starfi framkvæmdastjóra markaðsmála og þjónustu og við breytingu SH 
árið 2000 úr sölusamlagi í markaðs- og sölufyrirtæki varð Kristján framkvæmdastjóri SH 
þjónustu. Síðan starfaði Kristján um eins árs skeið fyrir Icelandic France í París en fór síðan 
til Glitnis banka sem sjávarútvegssérfræðingur í Kaupmannahöfn og London með áherslu á að 
byggja upp tengsl við viðskiptavini í Evrópu. Því starfi gegndi hann frá 2007 til 2008. Á árinu 
2009 var hann ráðgjafi í sjávarútvegsmálum fyrir erlend fyrirtæki og frá byrjun þessa árs 
hefur Kristján verið í fullu starfi í London fyrir Ocean Trawlers, sem er eitt af ráðandi 
fyrirtækjum í framleiðslu og sölu þorsk- og ýsuafurða úr Barentshafi inn á Evrópu-, Asíu- og 
Bandaríkjamarkað. Verkefni Kristjáns hjá fyrirtækinu er að byggja upp markað fyrir sjófryst 
flök á meginlandi Evrópu.  
„Ég hef því komið að fjölbreyttum þáttum markaðsmála sjávarútvegs, vann á sínum tíma með 
framleiðendum fyrir SH um allt land í frystum afurðum og ferskum og starfaði þá á Evrópu-, 
Ameríku- og Asíumörkuðum.  Í starfinu fyrir Glitni banka vann ég við að að byggja upp 
samband við fyrirtæki í Evrópu í öllum greinum, bæði veiðum, vinnslu og markaðsmálum. Í 
fyrra fór ég síðan til Víetnam til að kynna mér sjávarútveg og markaðsmál þar þannig að ég 
hef kynnst fjölbreyttum þáttum sjávarútvegs víða um heim," segir Kristján.  
 
Samlagsfyrirtækin líða undir lok 
Markaðsmál og útflutningur í sjávarútvegi hafa breyst mikið að undanförnum árum. 
Sölumálin voru áður í samlögum sem framleiðendur fylktu sér á bak við, þ.e. Sölumiðstöð 
hraðfrystihúsanna, Íslenskum sjávarafurðium og Sölusambandi íslenskra fiskframleiðenda. Í 
dag má segja að eftir standi sterkt og öflugt markaðsfyrirtæki í Icelandic Group en mörg 
sjávarútvegsfyrirtæki hafa hins vegar valið að byggja upp eigin markaðsdeildir og telja sig 
þannig ná betri tengslum við kaupendur afurðanna. 



„Styrkurinn í þessum stóru samlagsfyrirtækjum; SH, ÍS og SÍF, var sá að menn fóru út á 
markaðina sem stór fyrirtæki sem gátu náð til mikilvægustu viðskiptavinina á mismunandi 
mörkuðum. Þannig nýttist styrkur stærðarinnar í magni afurða og í gegnum þetta samband 
fengu framleiðendur skilaboð um kröfurnar á mikilvægustu mörkuðunum. Þetta tryggði sterka 
stöðu fyrir framleiðendur. Eftir því sem árin liðu juku framleiðendur ákveðna þætti 
sölustarfsins hjá sér og að sama skapi dró úr henni hjá þessum stóru sölufyrirtækjum. Það má 
segja að einn af síðustu hlekkjunum í þróuninni hafi verið eignarhaldið á sölufyrirtækjunum 
og síðan að framleiðendur hættu að gera einkasölusamninga og tóku annað hvort alfarið yfir 
sölustarfsemina eða sömdu við mismunandi fyrirtæki um þjónustu á því sviði.  
Kosturinn við þetta var að markaðvitund framleiðenda jókst en gallinn hins vegar að aflið úti 
á mörkuðunum minnkaði og samningsstaðan veiktist, sér í lagi fyrir minni og meðalstór 
fyrirtæki.Mér finnst að þessi þróun hafi leitt af sér að minni kraftur er lagður í markaðsstarf 
fyrir Ísland, bæði hvað varðar ímynd á einstökum mörkuðum eða til að vinna nýja markaði. 
Þetta er eðlilegt þar sem markaðsstarfið er kostnaðarsamt og einstakir litlir framleiðendur hafa 
ekki burði í svo stór verkefni. Ef maður einfaldar þetta mjög mikið þá má segja að við höfum 
með þróuninni styrkt stöðu kaupenda okkar afurða, að sjálfsögðu með undantekningum þar 
sem sum af okkar allra öflugustu sjávarútvegsfyrirtækjum hafa mjög sterka stöðu með sínar 
afurðir. En samandregið þá sé ég bæði kosti og galla við þessa þróun."  
 
Sameiginleg markaðssetning nauðsynleg 
- Höfum við tapað góðum viðskiptavinum og dýrmætum mörkuðum með því að hverfa frá 
þessum sameiginlegu sölufyrirtækjum framleiðenda? 
„Það er matsatriði. Breytingin er sú að núna byggjum við meira á skemmri sölusamningum en 
vegna smæðar margra framleiðenda er hættara við meiri sveiflum í sölumálum þeirra. Þetta 
útheimtir líka að hver og einn verður að sinna gæðakröfum á sínum mörkuðum, 
umbúðakröfum og annarri tækniþróun - eða kaupa þá þjónustu af sjálfstæðum fyrirtækjum 
sem bjóða slíka þjónustu.  
En ef ég horfi heilstætt á þessi mál og á ímynd Íslands þá er augljóst að í dag er lítil áhersla 
lögð á að fjárfesta sameiginlega. Þetta er ekki verkefni stjórnvalda heldur á greinin sjálf að 
standa fyrir sameiginlegri sókn með íslenskar sjávarafurðir í samkeppni við önnur lönd. 
Samkeppnin við framleiðendur í öðrum löndum og við aðrar fisktegundir er það hörð á okkar 
mörkuðum að við verðum að sinna ímyndaruppbyggingunni mjög vel til að fá besta verðið. 
Við höfðum klárlega áður aðgang að bestu mörkuðunum, byggðum á mjög góðri gæðaímynd 
og vorum að ná besta verðinu." 
- Höfum við tapað stöðu? 
„Já, ég tel að við getum sagt að Ísland hafi á þennan hátt tapað stöðu. Það er í raun hver og 
einn að vinna í sínu horni og ef maður einfaldar myndina mjög mikið þá færist styrkur frá 
birgjanum yfir til viðskiptavinarins við þær aðstæður. Eins og ég sagði áðan eru einstaka 
stærri fyrirtækin að gera þetta ágætlega en styrkur stærðarinnar nýtist ekki á þann hátt sem 
hann gæti gert." 
- Er greinin nógu meðvituð um þetta? 
„Að mínu mati ætti greinin að gera miklu meira af því að styrkja ímynd Íslands og íslenskra 
sjávarafurða á sameiginlegan hátt. Við höfum tæki til þess á borð við Íslandsstofu þar sem 
haldið er utan um útflutningsþekkingu og markaðsmál. En í þetta verður að ráðast því 
samkeppnin er mikil og hörð. Það er mikið af góðum fiski á mörkuðunum og til að ná hæstu 
verðunum og bestu viðskiptavinunum þá þarf að standa vel að málum. Það skiptir líka máli að 
Ísland setji sér háleit markmi. Við erum með dýra vinnslu og útgerð en við verðum að vera í 
fremstu röð á öllum sviðum. Þetta tekur til gæða, þjónustu og vinnslu." 
 
Getum ekki keppt við Kínverja í vinnsluþættinum 



Kristján segir staðreynd að íslenskur fiskur standist ekki samkeppni á þeirri forsendu einni 
saman að vera gæðavara. Samkeppnisaðilar okkar séu einnig að bjóða góða vöru.  
„Við höfum annars vegar veiðar á villtum fiski og hins vegar fiskeldi. Í bolfiskinum, sem er sá 
þáttur sem skiptir okkur mestur máli, kemur álíka magn úr veiðum og eldi. Við erum þess 
vegna í harðri samkeppni við eldið en þegar kemur að gæðunum má skipta þeim í tvennt. 
Annars vegar eru það kjötgæðin, þ.e. hvernig fiskurinn er þegar hann kemur á borð neytenda. 
Er þetta fersk vara eða ekki, tvífryst, einfryst, með eða án íblöndunarefna. Hins vegar er 
spurningin um vinnslugæðin þar sem við erum í mjög harðri samkeppni við Kína. Þeir bjóða 
hvaða lögun, vigt og pakkningar sem er, byggða á vinnslu á höndum en við verðum hins 
vegar að treysta á vélræna vinnslu með meiri takmörkunum.“ 
- Eru Kínverjar að þessu leyti komnir með forskot sem við munum aldrei ná? 
„Já, það er alveg klárt. Ef við tökum karfa sem dæmi þá geta þeir skilað beinlausum 
karfaflökum til viðskipavina sem við höfum ekki getað leyst með tæknibúnaði. Á sama hátt 
geta Kínverjarnir með sínu mannafli skilað viðskiptavininum skurði á flökum og fiskstykkjum 
sem eru nákvæmlega eins og þeir geta betur lagað sig að óskum viðskiptavinanna hverju 
sinni. Með öðrum orðum þá náum við aldrei sömu vinnslugæðum eins og Kínverjar bjóða upp 
á.  
Svar okkar liggur í kjöt- og neyslugæðum, að tryggja að þau séu óaðfinnanleg. Við verðum að 
leggja áherslu á að okkar fiskur kemur úr villtri veiði úr stofnum sem er vel stýrt og að 
viðskiptavinurinn er að fá besta fáanlega fiskinn. Þetta eru þau atriði sem við getum nýtt 
okkur best til að skapa okkur sérstöðu og forskot á mörkuðum," segir Kristján.  
Áhrif af auknu fiskeldi birtast í samkeppni við íslenska fiskinn með fjölbreyttari hætti. 
Eldisfyrirtækin geta þannig boðið markaðnum upp á hátt þjónustustig, þ.e. jafna og örugga 
afhendingu árið um kring en slíkt er að sjálfsögðu erfiðara þegar byggt er á villtri veiði. Segja 
má að íslenskur sjávarútvegur hafi með ýmsum hætti reynt að bregðast við þessu en eins og 
allir þekkja geta margir óviðráðanlegir ytri þættir haft áhrif á þetta atriði.  
„Við erum semsé að horfa á þessi þrjú atriði, þ.e. kjötgæðin, vinnslugæðin og þjónustustigið. 
Við getum verið bestir í kjötgæðunum og undirstrikað þau með villtum veiðum og vel 
stýrðum sjávarútvegi, við getum farið áleiðis í samkeppninni um vinnslugæðin og sömuleiðis 
verðum við að gera allt sem við getum til að komast áleiðis hvað áreiðanleikann og 
þjónustustigið varðar.“ 
 
Veiðistjórnun og umhverfismál sífellt mikilvægari 
"Þessi atriði eru mjög mikilvæg," svarar Kristján þeirri spurningu hversu náin tengsl séu milli 
markaðsmála, umhverfismála og veiðistjórnunar. „Það er mjög hröð þróun á þessum sviðum 
ogviðskiptavinir krefjast í auknum mæli að fiskur eigi uppruna sinn í vottuðum veiðum eða 
eldi. Með tilkomu íslenska umhverfismerkisins á framleiðslu sjávarafurða erum við að stíga 
gott skref í þessa átt. Ástæðan er sú að stóru vörumerkin og verslanakeðjurnar eru að draga úr 
sinni áhættu með því að geta sagt við sína viðskiptavini og hluthafa að þau geri allt sem hægt 
er til að tryggja að vel sé gengið um náttúruna og auðlindir hafsins og að afurðin sé framleidd 
af mikilli ábyrgð hvað þetta varðar." 
 
Áðaláherslan á Evrópumarkað 
Um langt skeið var Ameríkumarkaður mjög mikilvægur fyrir útflutning á frystum afurðum en 
síðan hefur áherslan færst yfir til Evrópu. Sú spurning er áleitin hvort við séum rétt staðsett, ef 
svo má segja, á þeim markaði eða hvort ástæða sé til að horfa til annarra svæða, s.s. Asíu eða 
Rússlands.  
„Breytingin frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu lá að hluta til í gengisþróun dollarsins en það 
er ómögulegt að segja til um hvort það muni einhvern tímann breytast aftur. Styrkur íslensks 
sjávarútvegs hefur að hluta til verið sveigjanleikinn til þess að nýta sér tækifæri, hvort heldur 



er í mismunandi veiðum eða tegundum. Þegar við ræðum um markaði skiptir því máli hvað 
við erum að veiða hverju sinni. Stærsti markaður okkar fyrir bolfisk er í Evrópu, hvort heldur 
við horfum til frystra afurða, saltaðra eða ferskra. Þess vegna á áhersla okkar að vera þar en 
við megum ekki horfa framhjá möguleikum í Rússlandi, sem gætu farið vaxandi.  
Ef við horfum á uppsjávarfiskinn þá höfum við Asíumarkað og það eru tækifæri fyrir okkur í 
Austur-Evrópu og Afríku en þar eru menn að fara hver í sínu lagi inn á markaðinn en ekki 
sem heild. Að mínu mati ættu íslenskir framleiðendur að nýta tækifæri til að markaðssetja 
sína framleiðslu sameiginlega bæði í Rússlandi og Afríkulöndum. Þannig eigum við meiri 
möguleika á bestu verðunum og viðskiptavinunum." 
 
Verðum að halda sögunni á lofti 
Kristján telur markaðslega mjög jákvætt að veiðar hér á miðunum verði vottaðar og hann 
segir upprunamerki íslenskra sjávarafurða geta styrkt markaðsstarfið. Eftir sem áður sé 
staðreyndin sú að sjávarafurðir frá Íslandi séu ekki þekktar undir neinu einu sterku vörumerki 
úti á mörkuðunum. 
„Til að mæta þessari staðreynd tel ég að íslenskir framleiðendur eigi að sameinast um að efla 
vitundina um uppruna fisksins, koma því á framfæri af hverju við erum með svona góða vöru, 
upplýsa betur um hvernig við stöndum að veiðunum - einfaldlega halda sögunni betur á lofti. 
Hún er okkar markaðstæki og greinir okkur frá öðrum. Nýja umhverfismerkið getur stutt 
svona markaðsátak en það verður alltaf á herðum framleiðenda að fjárfesta í því verkefni. Það 
heyrir enginn þó við segjum söguna úti í horni - við verðum að sjá til þess að allir heyri hana. 
Í hugum neytenda þarf að alltaf að vera til ákveðin saga að baki vörunni sem þeir kaupa; 
ímynd og væntingar," segir Kristján og undirstrikar að bestu verðin fáist fyrir ferskar, 
náttúrulegar og ómengaðar afurðir.  
„Ferki fiskútflutningurinn á að aukast - það er alveg klárt. Helst vildi ég sjá hann tvöfaldast á 
næstu fimm árum því þar liggur möguleikinn til þess að svara samkeppnisaðilum með 
tvífrystar afurðir, eins og Kína. Þannig greinum við okkur best frá öðrum – sem er alltaf 
mikilsvert í markaðsstarfi og samkeppni. En þá verðum við um leið að gæta okkur á því að 
halda gæðunum." 
 
Verðmæti verði gerð úr öllu 
Aukin fullvinnsla er gjarnan nefnd þegar talað er um leiðir fyrir fiskframleiðendur til að sækja 
viðbótartekjur. Kristján segist fyrst og fremst líta á hugtakið fullvinnslu sem spurninguna um 
að komið sé með allt að landi sem dregið er úr sjó og að það takist að gera verðmæti úr öllum 
fiskafla.  
„Ef spurningin snýst um t.d. hjúpun eða slíkt þá tel ég að það sé ekki besta leiðin til sóknar. 
Einstakir aðilar geta náð árangri á því sviði en það eru líka margir í slíkri vinnslu og ýmis 
konar pökkun þannig að samkeppnin er hörð. Fiskframleiðendur verða hins vegar alltaf fljótir 
að leita tækifærin uppi ef þau opnast á þessu sviði. Eins og ég sagði áðan þá tel ég meiri 
tækifæri felast í því að fara úr frystingu yfir í útflutning á ferskum afurðum því þá fæst besta 
verðið í dag. Við eigum líka tækifæri í því að senda minna úr landi af óunnum fiski og færa 
vinnsluna í fersk flök hingað heim.  
Í uppsjávarfiskinum eigum við skilyrðislaust að stefna að því markmiði að allur 
uppsjávarfiskur sé unninn til manneldis og fara í vöruþróun sem hjálpar okkur að ná því 
markmiði. Við eigum mörg góð uppsjávarskip sem hjálpa okkur í þessu verkefni en ef það 
næst þá erum við líka að tala um nærfellt tvöföldun í verðmætum."  
 
Margir horfa til okkar 
Að mati Kristjáns er sú tilhögun jákvæð að útgerð og vinnsla sé á sömu hendi, líkt og algengt 
er hér á landi. „Ég held þess vegna að við höfum mjög góða blöndu fyrirtækja í greininni sem 



geri það að verkum að þau geti brugðist hratt við því sem markaðurinn kallar eftir en um leið 
tryggt að veiðarnar séu eins hagkvæmar og hægt er. Í sjávarútvegsheiminum hafa Ísland og 
Nýja-Sjáland verið fyrirmyndir hvað varðar fiskveiðistjórnun og ég tel mjög mikilvægt að 
halda okkar stöðu hvað það varðar. Enda horfa mörg lönd núna til okkar þegar þau eru að 
reyna að ná betri árangri í sinni fiskveiðistjórnun, t.d. Evrópusambandið. Við verðum að 
tryggja að við séum með sjálfbærar og ábyrgar fiskveiðar því ef okkur ber af þeirri braut þá 
erum við strax komin að atriði sem kaupendur okkar staldra við og jafnvel snúa við okkur 
baki. Hitt atriðið sem snýr að tengslum markaðsmála og fiskveiðistjórnunar er að við séum 
með hagkvæmar veiðar. Við sjáum Evrópusambandið nota okkur sem fyrirmynd hvað þetta 
varðar, Danir hafa tekið upp kvótakerfi á allar sínar veiðar og Rússar hafa nú mótað stefnu til 
langs tíma til að tryggja sem mesta hagkvæmni fiskveiðanna og stöðugleika. Þó að ég geri 
mér grein fyrir að þessi mál eru viðkvæm í umræðunni á Íslandi þá veit ég af reynslunni að 
það skiptir makaðslega máli að ekki séu teknar vanhugsaðar ákvarðanir sem bitna á okkur 
sjálfum þegar upp er staðið. Sjálfbærar veiðar eru forsenda flestra okkar kaupenda erlendis og 
við verðum að gæta þess að draga ekki úr þeirri áherslu," segir Kristján og staldrar eilítið við 
þá lokaspurningu hvort þeir sem starfa í íslenskum sjávarútvegi séu að færast úr því að vera 
veiðimenn yfir í það að vera markaðsmenn.  
„Í dag er þetta blanda. Íslenskir framleiðendur eru miklu markaðssinnaðri en flestir kollegar 
þeirra, sem skýrist einna helst af því að við eigum ekki heimamarkað á fiski heldur er 
heimurinn allur okkar heimamarkaður. En það er greinileg togstreita hjá okkur milli 
veiðieðlisins og markaðshugsunarinnar og að mínu mati þurfum við að gera betur í því 
síðarnefnda á komandi árum. Við eigum mikil tækifæri." 
  
 
 


