
>> SmáSala og  
heimSending hélt uppi Sölu
Kristján Hjaltason skrifar um áhrif heimsfaraldursins á neyslu, framleiðslu 
og sölu sjávarafurða og líklegt framhald. Önnur grein af þrem.  >> 8 
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áfram í óvissu
Frumvörp sjávarútvegs-
ráðherra um byggða-
potta, kvótasetningu 
grásleppu og eftirlit 
Fiskistofu meðal stórra 
mála sem ekki tókst að 
afgreiða.  » 3

Bensínhákar 
hverfa
Faxaflóahafnir munu ekki 
kaupa fleiri farartæki 
sem ganga fyrir jarðefna-
eldsneyti og skipta nú-
verandi flota að mestu út 
á þremur árum.  » 7

tvöldun spáð
Fiskeldi mun meira en 
tvöfaldast til ársins 
2050 og fer úr 29 millj-
ónum tonna í 74 milljónir 
tonn.  » 5

Þungt yfir þorskveiðum næstu árin
A

nnað árið í röð er mælt með að dregið 
verði úr þorskveiði á Íslandsmiðum, og 
það verulega. Útlit með þorskveiði til 

næstu ára er dökkt. Þetta var stóra fréttin 
eftir að Hafrannsóknastofnun kynnti ráð-
gjöf sína í vikunni.

Ráðgjöfin er 50.000 tonnum lægri en hún 
var fyrir tveimur árum. Þessi skarpa lækk-

un í þorski undanfarin tvö ár kemur í kjöl-
far hækkunar í níu ár í röð.

Tvær meginskýringar eru gefnar. Stofn-
stærðin hefur verið ofmetin á undanförn-
um árum og tveir árgangar eru litlir og hafa 
töluverð áhrif til lækkunar.

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS, seg-
ir niðurstöðuna mikil vonbrigði en ekki að 

öllu leyti óvænta. Heiðrún Lind Marteins-
dóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir tíð-
indin þungbær en hvetur engu að síður til 
þess að ráðgjöfinni verði fylgt.

Hennar mat er að samdráttur í útflutn-
ingsverðmætum í þorski geti numið 17 til 18 
milljörðum ef gengi krónunnar helst svipað 
og á líðandi fiskveiðiári.  » 6

Strandveiðibáturinn Jón Jak ÞH 8 að koma að landi á Húsavík. Kuldalegt er á að líta vestur í fjöllin og fátt sem minnir á sumar. Mynd/Hafþór Hreiðarsson
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H
luti af þeim sjávarafurðum 
sem voru seldar á veitinga-
húsum fyrir heimsfar-

aldurinn seldist aðallega í smá-
sölu eða heimsendingu eftir að 
hann var skollinn á. Allir sem 
þjónuðu þeim markaði þurftu 
að fá meira magn. Margir fram-
leiðendur fundu verulega fyrir 
þessu því smásalan selur ekki 
alltaf sömu tegundir og afurðir 
og veitingahúsin selja.

Breyttar neysluvenjur
Veitingahús selja almennt dýrari 
tegundir og mikið af ferskum af-
urðum. Ef við horfum á íslenskar 
afurðir fundu framleiðendur á 
kaldsjávarrækju illilega fyrir 
þessu enda eru rækjur vinsælar 
í rækjusalöt veitingahúsa, á hlað-
borðum og í flugvélum. Neysla á 
sushi réttum hafði aukist mikið 
mikið fyrir faraldurinn, en sú 
sala stöðvaðist að mestu með af-
leiðingum fyrir sölu á laxi, ígul-
kerahrognum, humri og mörgum 
öðrum afurðum. Lax er einnig 
vinsæll á veitingahúsum og dró 
mjög úr sölu hans í fyrra og verð 
lækkaði. Markaður á Spáni fyrir 
saltfisk drógst saman en sala á 
léttsöltuðum frystum þorskflök-
um minnkaði líklega um 50%.
 Framleiðendur á ferskum 
þorskflökum og öðrum fersk-
um afurðum fundu mjög fyr-
ir breyttum neysluvenjum, og 
brugðust þeir við samdrætti í 
BNA með því að flytja meira út 
til Frakklands og halda þannig 
uppi vinnslunni, en þó á lægra 
verði. Framleiðendur á frystum 
afurðum fundu töluvert fyrir 
breytingunum þar sem frystar 
afurðir henta vel fyrir veitinga-
hús og stóreldhús.

Það varð birgðasöfnun á ein-
stökum afurðum, því var dregið 
úr framleiðslu á sumum vörum 
og í öðrum tilfellum var skip-
um lagt í einhvern tíma og veið-
um jafnvel hætt til að koma í veg 
fyrir birgðasöfnun. Það var mik-
ið að gera hjá sölu- og markaðs- 
fyrirtækjum við að breyta áhersl-
um og finna nýja kaupendur. 
Iceland Seafood hefur t.d. þurft 
að breyta stefnu sinni og snúa sér 
í ríkari mæli að smásölumarkaði, 
en veitingahúsamarkaðurinn 
á Spáni hefur verið þeim mjög 
mikilvægur. Einhverjar útgerð-
ir brugðust við ástandi á mörk-
uðum með því að auka útflutn-
ing á óunnum þorski, en hann  
jókst um 60% í fyrra á 15% lægra 
markaðsverði.

Röskun veldur ójafnvægi
Önnur dæmi má nefna um af-
urðir sem voru háðar veitinga-
húsum. Lítil þorskflök með roði 
seldust ekki og stór þorskflök 
með roði sem fóru til reykinga 
á Spáni seldust illa. Slík rösk-
un olli miklu ójafnvægi sem var 
aðeins hægt að leysa með lægra 
verði. Ýmis sjófryst flök voru 
mjög vinsæl hjá skemmtiferða-

skipum, og þegar sú eftirspurn 
hvarf varð birgðasöfnun í ýms-
um flökum og var erfitt að finna 
markað fyrir þau annars staðar.

Í mörgum löndum hófu 
veitingahús að bjóða upp 
á „take-away“ þjónustu til að 
geta haldið einhverri starfsemi 
gangandi. Gekk það vel í Bret-
landi, þar sem Fish & Chips 
staðir voru í góðri stöðu til að 
bjóða slíka þjónustu og hefur sá  

mikilvægi markaður því ekki 
skaðast eins mikið og í öðrum 
löndum, þar sem fiskur hent-
ar ekki vel til heimsendingar. Í 
Þýskalandi voru það helst pitsu-
staðir sem gátu mætt þessum 
breyttu neysluháttum.

Smásala jókst mikið
í Evrópu bætti aukin smásala og 
heimsendingar líklega upp tölu-
vert af því sem tapaðist með lok-

un veitingahúsa. Sala á frystum 
afurðum jókst mjög mikið, dæmi 
er að framleiðendur á fiskistaut-
um í Þýskalandi hafi fullnýtt 
framleiðslulínurnar og gátu varla 
mætt eftirspurn eftir þessari mest 
seldu fiskafurð í Evrópu, sem að 
mestu er unnin úr Alaskaufsa 
blokkum. Sala á ýmsum fisk-
réttum jókst verulega, sem var 
gott fyrir framleiðendur á laus-
frystum þorsk- og ýsuafurðum. 
Nýlegar tölur um sölu á frystum 
fiski í Þýskalandi í fyrra sýna að 
sala á frystum fiski og fiskafurð-
um jókst um 3% í fyrra (í magni). 
Þar að baki er 16% aukning í smá-
sölu en 23% samdráttur í sölu til 
neyslu utan heimilis.

Sá flokkur sem hvað mest hefur 
vaxið á síðustu árum eru „kældar 
afurðir“ (chilled), sem eru ýmsar 
flakaafurðir og heill fiskur sem 
seldur er í loftskiptum pakkning-
um og oft unninn úr frystum fiski 
eða flökum og hnökkum. Slíkar 
afurðir eru mjög vinsælar í Bret-
landi, og á meginlandinu hefur 
nýr markaður byggst upp á síð-
ustu árum, s.s. í Þýskalandi og 
Hollandi. Kældar afurðir (ekki 
frystar) seljast almennt á hærra 
verði en frystar.

Smásalan hefur nýtt sér þess-
ar breytingar og hóf að bjóða upp 
á nýjar vörur og þjónustu. Starfs-
fólk sem mátti fara í vinnuna gat 

hvorki borðað í mötuneytum né 
veitingahúsum og því þurfti það 
að taka með sér nesti, eða það 
keypti sér hádegismatinn í versl-
unum. Þær bjóða núna upp á 
aukið úrval af samlokum, salöt-
um og tilbúnum réttum, og hafa 
sett upp lítil sushi eldhús í mat-
vöruverslunum og stækkað það 
svæði sem bauð upp á heitan mat 
til þess að mæta þessari auknu 
eftirspurn.

Hagnast á faraldrinum
Ekki aðeins smásala hagnaðist á 
faraldrinum heldur einnig sala 
á netinu og heimsendingarfyrir-
tæki. Fjöldi „sendla“ sem fara um 
götur borga sýnir það glögglega 
og einnig yfirfullar ruslatunn-
ur heimila. Í Evrópu hefur sala á 
netinu margfaldast (REWE í Þýsa-
landi tvöfaldaði sölu á netinu 
2020). Það eru hins vegar fá dæmi 
um að netsala hafi haft áhrif á 
sölu ferskra eða frystra sjávar-
afurða, sú dreifing er vandasöm 
og hentar illa fyrir heimsendingu 
með öðrum vörum. Fyrirtæk-
ið Hello Fresh er líklega undan-
tekning, það býður allt hráefni 
til eldunar, þ.á m. fisk, og sendir í 
kælikassa heim til fólks.

Í næstu og síðustu grein ræði 
ég um áhrif faraldursins í Kína, 
flutningskostnað og framleið-
endur og spáð í þróun á þessu ári.

Höfundur býr í Berlín, hann hefur starf-
að sem sölustjóri hjá Norebo Europe 

frá 2009 og sér um sölu á frystum 
afurðum á meginlandi Evrópu. Kristján 

er einn af stofnendum Sjávarútvegs-
ráðstefnunnar. Fyrsti hluti þessa greina-

flokks birtist í Fiskifréttum 10. júní sl. 
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Smásala og heimsending hélt uppi sölunni

Kæliborð í REWE – einni af stærstu verslunarkeðjum Þýskalands.  Mynd/Kristján Hjaltason

Sushi eldhús í verslun í Berlín.  Mynd/Kristján Hjaltason

SKoðun

Kristján Hjaltason

Markaður á spáni 
fyrir saltfisk drógst 
saman en sala á 
léttsöltuðum frystum 
þorskflökum minnkaði 
líklega um 50%.


