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Verkefnið 

Rætt við 7 framleiðendur eða 
fulltrúa þeirra.

Rætt við ýmsa aðila sem koma 
að bleikjueldi. 

Kynning á gögnum um fyrri 
markaðsátök og aðgerðir í 
markaðsmálum.

Skoða ýmis gögn, 
útflutningstölur og aðrar heimildir

Vinna við verkefnið fólst 
m.a. í eftirfarandi:

Greina þarfir og leggja fram tillögur 
um sameiginleg verkefni og aðgerðir 

Koma með tillögur um hvernig staðið 
verði að þátttöku framleiðenda á 
sýningum; um undirbúning, 
framkvæmd og eftirfylgni.

Greina áhugaverða markhópa fyrir 
bleikju og  greina frá hvernig 
æskilegt er að nálgast þá.

Koma með tillögur um verkefni sem 
styrkja markaðsátak bleikju-
framleiðenda

Samkomulag um að skoða 
eftirfarandi þætti:
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Markaðir og söluverð 

Þarfir Lýsing Athugasemdir

Stækka markað fyrir 
bleikju

Framboð getur fjórfaldast 
2005-2009. Aukin sala er 
til Evrópu

Flestar tillögur mæta 
þessari þörf

Stækka  markað fyrir 
flök, fersk og fryst 

Framleiðsla á flökum 
hefur aukist mikið

Byggja þarf upp markaði, 
sérstaklega fyrir fryst flök.

Halda núverandi 
markaðsverðum

Afkoman er ekki góð, 
kostnaður hefur hækkað. 
Lækkun á verðum myndi 
leiða til slæmrar stöðu 
margra

Með margföldun í magni 
mun samkeppni harðna. Ef 
ekki tekst að stækka 
markaðinn munu verð 
lækka

Ólíkar þarfir fyrir 
markaðsþekkingu

Þörf er á betri 
upplýsingum um flesta 
markaði

Tillögur sem fylgja með sem 
mæta þessum þörfum
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Umsóknir um styrki frá AVS 

Þarfir Lýsing Athugasemdir

Skipta styrkjum á 
milli sameiginlegra 
verkefna og 
verkefna einstakra 
framleiðenda

Sameiginleg verkefni 
eiga að nýta aðeins 
hluta af fjárframlagi til 
markaðsátaks. Áhugi 
margra framleiðenda er 
að sækja um styrk

Afstaðan mjög 
skynsamleg. Hlutfall til 
sameiginlegra verkefna er 
hærra í byrjun en lækkar 
síðar

Skoða 
umsóknarferil um 
styrki til AVS vegna 
markaðsverkefna

Framleiðendum finnst 
flókið að sækja um 
styrki til AVS og hefur 
það aftrað suma

LF þarf að kanna þetta. Ef 
reynist rétt þarf að vinna að 
umbótum með stjórn AVS
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Gæðamál

Þarfir Lýsing Athugasemdir

Staðla þarf 
einstaka þætti í 
gæðamálum

Ólíkar skoðanir 
framleiðenda á þörfum 
en áhyggjur vegna 
stjórnar á kynþroska 
fiski, mismunandi 
tegundir bleikju og 
snyrtingu flaka.

Stöðlun og skýrar 
leiðbeiningar eru 
nauðsynlegar þegar 
stækka á markaðinn. 
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Sölumál og kynningarefni

Þarfir Lýsing Athugasemdir

Ekki þörf á fleiri 
útflutningsfyrirtækjum

Allur útflutningur fer í 
gegnum 3-4 fyrirtæki 
sem selja ýmsar aðrar 
sjávarafurðir og eru oft 
tengd framleiðendum

Þessi staða er góð og 
styrkir framleiðendur í 
markaðsstarfi

Innanlandsmarkaður 
skiptir máli

Sala innanlands er í 
höndum framleiðenda 
sjálfra. Erfitt er að meta 
hversu stór hann er 

Þessi starfsemi var ekki 
skoðuð frekar. Það er hins 
vegar spurning hvort 
framleiðendur eigi ekki að 
vinna með sölufyrirtækjum 
í slíkum málum

Þörf á nýju 
kynningarefni

Lítið efni er til staðar, 
einstaka framleiðendur 
hafa útbúið eigið efni. 
Nýtt efni getur nýst 
öllum

Tillögur koma fram til að 
mæta þessu
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Framleiðendur og sameiginlegt starf

Þarfir Lýsing Athugasemdir

Áhyggjur sumra af 
áhrifum eins stórs 
framleiðanda á 
markaðinn

Áhyggjur smærri 
framleiðenda eru að 
hagsmunir þess stærsta 
fari ekki alltaf saman 
með hagsmunum 
annarra, m.a. getu til að 
vinna á lægri verðum

Mikilvægt er að vera 
meðvitaður um kosti og 
galla þessa. Hagur allra er 
að samstarf á vissum 
sviðum sé gott. 
Samkeppni er í sölu og 
þjónustu við kaupendur 

Þörf á sameiginlegu 
starfi framleiðenda

LF gætir hagsmuna 
framleiðenda gagnvart 
opinberum aðilum og er 
vettvangur í samskiptum 
milli þeirra. Einn 
framleiðandi er ekki 
meðlimur

Allir framleiðendur ættu að 
standa saman í einu 
félagi. Auk framangreinds 
gegnir það hlutverki við 
sameiginlegar aðgerðir og 
söfnun upplýsinga
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Framleiðsla á bleikju mun aukast mikið
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Framleiðsla á íslenskri bleikju (tonn)*

+300%

*Heimild: Skýrsla fiskeldishóps AVS, viðtöl við framleiðendur

Markaður fyrir bleikju er lítill

Framboð frá Íslandi mun líklega 
fjórfaldast á næstu árum 

Afkoma framleiðenda er í járnum 

Söluverð hafa verið stöðug en 
kostnaður hefur aukist mikið 
síðustu árin  

Mikilvæg atriði
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Tölur um framleiðslu og útflutning eru 
mótsagnakenndar

Útflutningstölur* eru ekki nákvæmar og þarf að bæta. Miðað við framleiðslu-
og útflutningstölur 2005 var innanlandssala um 500 tonn, en það er ekki í 

samræmi við viðtöl við framleiðendur.

*Heimild: SF, útflutningstölur Hagstofu. Útreikningur höfundar í heilan fisk

Afurðir Samtals BNA V-Evrópa Sviss
Norður-

lönd
Önnur 
lönd

Ferskur 398 190 81 93 30 4 514
Heill 209 101 60 24 22 3 209
Flök 189 89 21 69 9 1 305

 
Frystur 141 13 55 0 40 33 171
Heill 91 13 27 0 21 30 91
Flök 50 0 28 0 19 3 80

Samtals 539 203 136 93 70 37 685

Umreikn-
að í heilan 

fisk

MarkaðirMagn (MT)
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Forsendur

Skilaboð um vöruna séu skýr, byggð á skilgreindri ímynd og 
notuð á samræmda hátt hjá framleiðendum

Framboð verður að vera reglulegt og áreiðanlegt og 
framleiðendur verða að hafa gott úthald

Stöðug og jöfn gæði og að staðið sé við það sem lofað er

Velja rétta aðila á hverjum markaði til að vinna með

Góður árangur í markaðssetningu byggist á nokkrum 
mikilvægum atriðum sem framleiðendur á bleikju þurfa 

að leggja áherslu á:

1

2

3

4
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Grunnatriði

Taka upp nýtt nafn 
á bleikju 

í markaðsstarfi

Taka upp heitið “íslensk bleikja” í öllu starfi.
Enska: Iceland Arctic Charr
Þýska: Island Saibling
Franska: Omble chevalier d´Islande

Taka upp nýtt 
vörumerki fyrir 
íslenska bleikju

Teikna nýtt merki fyrir íslenska bleikju sem 
verður einkenni hennar í öllu markaðsstarfi

Gera gæða- og 
vörustaðla fyrir 

helstu gæðaþætti

Skýrir staðlar tryggja að framleiðsla sé í 
samræmi við kröfur markaða. Þeir eru 
sérstaklega mikilvægir þegar fjölga á 
kaupendum og stækka markað. 

Tillaga Frekari lýsing
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Efni sem er til í dag

Merki Fagráðs bleikju-
framleiðenda 1991-1994

Merki Glæðis 
bleikjueldis
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Kynningarefni

Velja skýrar 
söluáherslur um 

yfirburði íslenskrar 
bleikju

Byggja á jákvæðri ímynd Íslands með áherslu á gæði 
vatns, kjöraðstæður til eldis, hefð fyrir fiskvinnslu og 
þekkingu á kröfum kaupenda. 

Tillaga um innihald 
kynningar:

“Íslensk bleikja er 
leyndardómsfull”

Ísland er þekkt fyrir sérvitra listamenn og öðru vísi 
og  leyndardómsfulla náttúru. Einnig er verið að 
höfða til þess að bleikja sé vel varið leyndarmál. 

Endurnýja 
kynningarefni og 

gera nýtt

Hægt að byggja á grunni þess sem til er. 
Sem dæmi: kynningarblað, veggspjöld, DVD diskur 
og vefsvæði. 

Tillaga Frekari lýsing
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Dæmi um efni 
sem er til
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Leiðir

Sameiginlegur bás 
á sýningum í 

Brussel og Boston

ESE í Brussel er góður vettvangur næstu 2 árin.
Boston sýningin er góð 2007 en meta á ný fyrir 2008. 
Vinna í samstarfi við þátttöku seljenda á bleikju

Ýmsar 
svæðisbundnar 

sýningar koma til 
greina

Sem dæmi eru sýningar eins og “Bocuse d´Or” í 
Lyon eða “Food and Fun” í Reykjavík. 

Tengjast 
herferðinni 

“Iceland Naturally”

Hefur skilað góðum árangri í BNA og er nú hafin í 
Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi. Kanna með að 
koma að henni. Tengist vel ímynd landsins. 

Tillaga Frekari lýsing
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Leiðir 

Kynna bleikju á 
innanlands-

markaði

Innanlandsmarkaður er mikilvægur markaður. Nýta 
ýmsar leiðir til að kynna bleikjuna og fyrir 
ferðamönnum. Veitingarstaðir, opinber boð, herferðir 
í verslunum o.fl. Íslensk bleikja er reglulega í boði á 
Saga Class hjá Icelandair.

Ná til erlendra 
fagtímarita á þeim 

svæðum sem 
kynningarstarf er í 

gangi

Fá blaðamenn til landsins sem skrifa umfjöllun um 
bleikju, en slíkt getur skilað góðri umfjöllun í 
tengslum við söluherferðir á viðkomandi svæði. 
Samstarf við Icelandair varðandi slíka herferð kemur 
til greina. 

Samstarf við 
Fylgifiska

Hugmynd kom að vera í samstarfi við Fylgifiska. 
Ýmsar leiðir koma til greina, s.s. á nýjum 
veitingarstað í Flugstöð L.E., á sýningum o.fl. 

Tillaga Frekari lýsing
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Leiðir 

Setja upp 
sameiginlegt 

vefsvæði: 
www.iceland-
arctic-charr.is

Tilgangur: Skilvirk leið til að vista og dreifa efni. Er 
trúverðug leið til að ná sambandi við notendur. 
Markhópur: Allir sem koma að framleiðslu, sölu og  
markaðssetningu á bleikju. 
Efni: Upplýsingar um bleikju, vörulýsingar, 
kynningarefni, tenglar við framleiðendur og 
seljendur, fréttir, svör við spurningum, DVD efni o.fl.

Markhópar fyrir 
frystan fisk:

Tillögur  í skýrslu

Evrópa
Frakkland: Frystibúðir, heimsending, heildsalar
Þýskaland: Heimsending, heildsalar
Sviss: Smásalar, heildsalar

BNA
Markaðsverkefni skilar hugmyndum

Tillaga Frekari lýsing
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Framkvæmd

Stofna 
framkvæmdahóp 

sem fylgir eftir 
sameiginlegum 

verkefnum

Undirbýr sameiginlega þátttöku í sýningum, ákveður 
gerð kynningarefnis og aðrar aðgerðir sem allir nýta 
sér. 

Samsetning: 4-5 fulltrúar framleiðenda og seljenda

Tillaga að 2 
markaðsverkefnum

I. Hvaða aðstoð þurfa núverandi kaupendur í 
Evrópu á ferskri bleikju til að stækka markað 
fyrir hana?

II. Neysla og dreifing á bleikju í BNA. Komast að 
nöfnum mögulegra viðskiptavina. 

Tillaga Frekari lýsing
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Framkvæmd

Sameiginleg 
þátttaka í 
sýningum

• Vinna áfram með Útflutningsráði Íslands að 
sameiginlegum bás. 
• Skilgreina vel verkaskiptingu við bás framleiðenda 
og sölufyrirtækja þeirra. 
• Þátttaka með einstökum framleiðendum á 
sýningum kemur vel til greina.

Fyrir, á og eftir 
sýningar Tillögur fylgja í skýrslu

Tillaga Frekari lýsing
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Að lokum

Íslensk bleikja 
Leyndardómsfull nýjung


