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“Í efnahagskreppunni í byrjun tíunda áratugarins, fjármálakreppunni og svo hruni 

útflutnings til sovétríkjanna, mótuðu stjórnvöld í finnlandi vaxtastefnu byggða á 

klasagreiningu og netsamstarfi (módel Porters). frjáls samkeppni varð hornsteinn 

nýrrar stefnu til að styrkja stöðu finna á alþjóðamarkaði. finnar komust út úr 

kreppunni með því að leggja áherslu á aukna menntun vinnuafls og nýsköpun. 

Hagkerfið breyttist á tíunda áratugnum þannig að það var ekki lengur hráefna

drifið heldur þekkingardrifið.”

skýrsla WEf um samkeppnishæfni
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Þó Íslendingar séu fámenn þjóð og landið ekki mjög stórt verður tæplega sagt að landið flokkist sem 

smáríki þegar kemur að málefnum hafsins. Íslendingar ráða yfir fiskveiðilögsögu sem er um 760 

þúsund ferkílómetrar að stærð, en aðeins 6 ríki í Evrópu ráða yfir stærri lögsögu. Innan lögsögunnar 

og á alþjóðlegu hafsvæði utan lögsögunnar er kerfi hafstrauma sem leggja grunn að öflugu lífríki 

sem skapar aðstæður fyrir nokkra af stærstu fiskistofnum í Norður Atlantshafi. Þeir eiga þannig sinn 

þátt í að móta aðstæður okkar hér á landi. Þessir hafstraumar verða fyrir áhrifum loftslagsbreytinga 

og hafa einnig áhrif á loftslag. Rannsóknir á þeim, þróun þeirra og áhrifum þeirrar þróunar á lífríki 

og loftslag hefur gildi langt út fyrir landsteinana. 

Hafið í kringum Ísland hefur líka þýðingu þegar kemur að siglingum. Um það fara mestallir flutningar 

vöru til og frá landinu og alþjóðlegar siglingar um hafsvæðið með vörur og fólk hafa verið að aukast 

og eiga eftir að aukast enn frekar á næstu árum. Hafsvæðið í kringum Ísland hefur einnig haft mikla 

þýðingu í varnar- og öryggismálum. Hafið mun svo í auknu mæli vera vettvangur ferðaþjónustu og 

afþreyingar og rannsóknir á hafsbotninn og þeim auðlindum sem kynnu að leynast á honum eða 

undir honum eru rétt að hefjast. 

sjávarklasinn Er:

 samstarfsverkefni margra fyrirtækja í haftengdri starfsemi og hefur það að markmiði að 

bæta samstarf, auka verðmæti og efla skilning á mikilvægi þeirrar starfssemi sem undir 

Sjávarklasann falla.

 rannsóknaverkefni sem hófst hjá Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands verkefni 

sem felst í að kortleggja alla starfsemi sem snýr að hafinu - allt frá hefðbundnum 

fiskveiðum og fiskvinnslu, rannsóknum og nýsköpun til líftækni og hátækniframleiðslu, 

flutningastarfsemi, fjármálastarfsemi og viðgerðar- og viðhaldsþjónustu.

 mikilvægur fyrir íslenskt atvinnu- og efnhagslíf, en fyrstu rannsóknir staðfesta ekki 

einungis mikilvægi og umfang þeirrar starfsemi sem undir sjávarklasann fellur heldur 

ekki síður þau áhrif sem aukið samstarf og uppbygging á þessu sviði getur skilað 

íslensku samfélagi til framtíðar.

Inngangur
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Íslenski sjávarklasinn

Fyrir eyríki sem liggur út í miðju Norður-Atlantshafi, þar sem öll helstu þéttbýlissvæði liggja að sjó, 

hlýtur að vera nærtækt að líta til hafs og ekki er óeðlilegt að Ísland stefni á að skipa sér í forystusveit 

þeirra þjóða sem láta sig nýtingu og rannsóknir á hafinu varða. Á ýmsum sviðum gegna Íslendingar 

nú þegar ákveðnu forystuhlutverki þegar kemur að málefnum hafsins. Þetta á t.d. við þegar kemur 

að ýmsum hafréttarmálum, en Ísland var í fararbroddi strandþjóða heimsins með útfærslu sinni á 

efnahagslögsögunni í 50 sjómílur 1972 og í 200 sjómílur 1975. Þetta á einnig við þegar kemur að 

nýtingu fiskistofna og umgengni um þá auðlind. Íslenska rannsóknasamfélagið í tengslum við hafið 

þykir einnig öflugt og íslenskir fiskifræðingar eru taldir í fremstu röð svo nokkur dæmi séu nefnd. 

Einn af þeim sem rætt var við í tengslum við gerð þessarar skýrslu benti á að nágrannar okkar Írar 

hefðu til margra ára ekki litið til hafs. Þeir voru öðru fremur uppteknir af þeim gæðum sem landið 

færði þeim, „þeir horfðu inn til landsins á beljur í haga. Þeir einfaldlega horfðu ekki til hafs,” sagði 

hann. „Síðan varð vakning um 1990. Á þeim tíma settu þeir á stofn Marine Institute í Galloway, eða 

Stofnun hafsins og í framhaldinu var markvisst farið í að kanna tækifæri er gætu tengst hafsvæðinu 

í kringum Írland.” Hér á landi hafa menn vissulega horft til hafs og samfélagið hefur notið góðs af 

nýtingu öflugra fiskistofna. En þrátt fyrir mikilvægi sjávarútvegs fyrir land og þjóð verður ekki sagt 

að málefni hafsins hafi fengið þann sess sem þeim ber. Það er stundum sagt að menn sjái ekki 

skóginn fyrir trjánum. Hér á landi má kannski segja að við höfum verið svo upptekin af að horfa á 

fiskinn að við höfum ekki séð hafið. Hér hefur umræðan öðru fremur snúist um hversu mikið eigi að 

veiða og hvernig eigi að standa að þeim veiðum, en kannski hefur gleymst að horfa nægilega á hafið 

og hafsvæðið og þá möguleika sem þar liggja. 

Þeir atvinnuvegir sem vaxið hafa hægt og bítandi upp í tengslum við útgerð og fiskvinnslu, sem eru  

að þjóna sjávarútvegi, hafa ekki fengið mikla athygli og lítið hefur verið fjallað um hvernig sjávarklasinn 

hefur þróast frá því að vera fyrst og fremst veiðar og vinnsla í það að vera grein sem samanstendur 

af veiðum og vinnslu og margháttuðum tækni-, þjónustu- og þekkingarfyrirtækjum. Þessi fyrirtæki 

hafa verið að eflast og styrkjast og sum hver hafa þróað nýjar aðferðir sem nýst hafa í sjávarútvegi 

og matvælavinnslu um allan heim. Einnig hefur skort á að skoðuð væru til fullnustu önnur tækifæri 

sem tengjast hafinu og mótuð stefna um hvernig hægt væri að tryggja að þau tækifæri nýttust landi 

og þjóð. Þetta hefur verið gert að nokkru leyti, en í viðtölum við fjölda aðila er tengjast málefnum 

hafsins hefur komið skýrt fram að skortur er á heildstæðri mynd af allri sjávartengdri starfsemi 

hérlendis og einnig virðist oft skorta á að fylgt sé eftir þeirri stefnu sem þó hefur verið mótuð. 

Um allan heim hefur verið mikill áhugi fyrir rannsóknum á klösum (industry clusters) og áhrifum 

þeirra á þróun fyrirtækja og lífskjör. Michael Porter sem hefur verið einn helsti hugmyndarfræð-

ingurinn á alþjóðavettvangi um klasa hefur skilgreint þá sem þyrpingu fyrirtækja og stofnana á 

ákveðnu svæði og sviði, sem eiga sameiginlega hagsmuni og stuðningsnet. Samstarf á vett vangi klasa 

felst í að leiða saman ólíka aðila innan hans eins og t.d. fyrirtæki, opinbera aðila, menntastofnanir 

og fjármálastofnanir. Þannig er hvatt til samstarfs án þess að draga úr virkri samkeppni og mynda 

þannig heild sem er aflmeiri en ef hvert fyrirtæki er að vinna eitt og sér að framgangi sinna verkefna. 



Inngangsorð 
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Mikill kraftur er í nágrannaþjóðum okkar í sambandi við stefnumörkun á þessu sviði. Má þar nefna að  

Írar hafa sett sér það markmið í gegnum verkefni sem þeir kalla SmartOcean að verða árið 2020 að 

alþjóðlegri miðstöð fyrir sérhæfingu og rannsóknir í tækni tengdri hafinu, Kanadamenn hafa einnig 

myndað haftækniklasa sbr. New Foundland and Labrador Ocean Technology Cluster og Skotar vinna 

nú að stefnumörkun á þessu sviði sem þeir nefna Scotland’s Maritime Future. Þá hafa Norðmenn 

unnið mjög markvisst að stefnumörkun í tengslum við klasa og haftengda starfsemi. 

Íslenski sjávarklasinn er samstarfsverkefni fjölmargra fyrirtækja í haftengdri starfsemi hérlendis. 

Verkefnið hófst á því að kortleggja alla þá starfsemi sem snýr að hafinu í kringum Ísland allt frá hefð-

bundnum fiskveiðum og fiskvinnslu, rannsóknum og nýsköpun, til líftækni og hátækniframleiðslu, 

flutningastarfsemi, fjármálastarfsemi og viðgerðar- og viðhaldsþjónustu. Þá er unnið að kortlagningu 

erlendrar starfsemi sem tengist íslenska sjávarklasanum. Hér er átt við margháttaðan rekstur sjávar-

klasans erlendis sem samanstendur af rekstri fiskréttaverksmiðja, markaðsfyrirtækja, sérhæfðra 

flutninga fyrirtækja og útgerða svo nokkur dæmi séu nefnd. Um er að ræðar afar yfirgripsmikið 

verk efni og í skýrslu sem þessari er ekki hægt að gera öllum þáttum þessa verkefnis fullnægjandi 

skil, en reynt hefur verið að taka saman upplýsingar um alla megingeira innan sjávarklasans, meta 

umfang þeirra, kanna tækifæri og áskoranir og skoða hvað er verið að gera víða annars staðar til 

að meta hvort ekki eru enn tækifæri í því að þróa og efla starfsemi tengda hafinu. Slík kortlagning 

getur falið í sér mikið virði fyrir allan sjávarklasann og leitt til markvissari uppbyggingar. Kostir þess 

að kortleggja sjávarklasann felast svo ekki síst í því að sýna fram á tengsl ólíkra greina innan hans 

og benda á möguleika og tækifæri til enn frekara samstarfs. 

Rannsókn á þessu sviði hér á landi ætti að gagnast bæði atvinnulífi, almenningi og stjórnvöldum. 

Líkt og víða annars staðar þarf að draga upp mynd af sjávarklasanum hérlendis og kanna hvernig og 

hvert hann teygir anga sína. Skarpari mynd af þessum klasa getur aukið áhuga og skilning á stöðu 

hans og gert alla umræðu upplýstari. Allt eru þetta þættir er geta stuðlað að markvissri stefnumótun 

sem leiða ætti til þess að Íslenski sjávarklasinn verði helsta uppspretta velmegunar og tækifæra fyrir 

komandi kynslóðir. 

Lesendur þessarar skýrslu eru beðnir um að hafa í huga að hér er í raun um að ræða 1. drög. Nú 

er skýrslan send til umsagnar hjá helstu fyrirtækjum og stofnunum er tengjast sjávarklasanum. 

Skýrsluhöfundar líta svo á að hér sé komið plagg sem geri áhugasömum kleift að vinna út frá og 

lagt grunn að aukinni umræðu. Allar ábendingar og viðbætur eru vel þegnar, en hægt er að koma 

þeim á vja@hi.is.
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Mikið hefur verið ritað um þá hugmyndafræði sem býr að baki klösum, sem öðru fremur er tengd við 

fræðimanninn Dr. Michael Porter. Klasar hafa verið skilgreindir sem landfræðileg þyrping fyrirtækja, 

birgja, þjónustuaðila og stofnana á ákveðnu sviði sem eru í samkeppni, en eiga þó sameiginlega 

hagsmuni og stuðningsnet. Á milli ólíkra aðila í klasa á sér stað samvinna sem getur verið formbundin 

eða laustengd. Þessi samvinna getur leitt til þess að þekkingu og færni sé miðlað og við það 

batnar framleiðni og samkeppnishæfni þeirra er taka þátt í samstarfinu. Í bókinni The Competitive 

Advantage of Nations sem kom út árið 1990 setti Dr. Michael Porter fram kenningu sína um 

demantinn sem endurspeglar samspil þeirra fjögurra meginþátta sem hafa áhrif á samkeppnishæfni 

fyrirtækja og landsvæða. Þessir þættir eru: 

 Framleiðsluskilyrði sem lúta m.a. að náttúruauðlindum, framboði og menntunarstigi vinnuafls, 

fjármagni, rannsóknum, samgöngum og opinberri þjónustu. 

 Eftirspurnarskilyrði sem lúta að eðli heimamarkaðar fyrir starfsgrein og hvaða áhrif sá markaður 

hefur á stærð og vöxt hennar. 

 Tengdum greinum og stuðningsgreinum, hvort þær séu til staðar og hversu vel þær standa í 

erlendum samanburði. 

 Gerð fyrirtækjanna, stefna þeirra og samkeppni, en þetta skilyrði lýtur að því hversu mikil innlend 

samkeppni ríkir og hvernig fyrirtækin eru í stakk búin til að takast á við þá samkeppni. Með 

aukinni samkeppni eykst hvatinn til að lágmarka kostnað og ástunda nýsköpun. 

Samkeppnishæfni samkvæmt kenningu Porters ræðst af sveigjanleika viðskiptaumhverfisins og því 

hversu vel þessir fjórir þættir tengjast. Í þessari skýrslu verða þessir fjórir þættir demantsins m.a. 

hafðir til hliðsjónar við greininguna. 

Víða er verið að efla athafnalíf í tengslum við hafið með því að styðja við klasastarfsemi. Þjóðir 

eins og Norðmenn, Danir Írar, Frakkar, Bretar, Kanadamenn og Bandaríkjamenn eru allar að vinna 

að verkefnum af þeim toga. Markmiðið er að ýta undir tengsl ólíkra fyrirtækja og auka samstarf 

þeirra er starfa í viðskiptum við rannsókna- og háskólasamfélagið. Þannig er talið að hægt sé að 

efla nýsköpun, skapa ný viðskiptatækfæri og efla samkeppnishæfni. Í flestum tilvikum eru opinberir 

aðilar megindrifkrafturinn á bak við þessi verkefni, en forsenda þess að vel takist til er að fyrirtækin 

séu opin og jákvæð fyrir samvinnu. 

Klasar

Kafli 2
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Íslenski sjávarklasinn

Áherslur og uppbygging klasanna fer þó nokkuð eftir aðstæðum í hverju landi. Klasar er tengjast 

fiskveiðum, fiskeldi og flutningum er að finna víðast hvar í þessum löndum og einnig klasar er 

tengjast umhverfismálum, rannsóknum og tækniþróun. Írar hafa mótað stefnu sem þeir kalla Smart 

Ocean og miðar að því að Írland verði að alþjóðlegri miðstöð fyrir sérhæfingu og rannsóknir í tækni 

tengdri hafinu árið 2020. Þeir leggja mikið upp úr tengslum við þau fjölmörgu hátæknifyrirtæki sem 

eru með starfsemi í landinu. Umhverfismál eru fyrirferðamikil í þessari klasavinnu og mikil áhersla 

er lögð á rannsóknir og tækni er tengst geta vöktun hafsvæðisins í kringum Írland og aðferðir til að 

nýta þá orku sem býr í sjónum og við sjóinn. Í Kanada og Noregi er lögð mikil áhersla á siglingar, 

skipasmíðar og ýmsa starfsemi er tengist olíuvinnslu á hafi úti. Í Noregi hefur markvisst verið unnið 

með klasa. Annars vegar hefur það verið gert í gegnum Arena áætlunina sem var sett af stað árið 

2002 og Norwegian Centre of Expertice(NCE) verkefnið sem sett var á stofn 2006. Árið 2009 

voru 22 klasar innan Arena verkefnisins, en 12 klasar störfuðu undir merkjum NCE. Taka verður 

fram að ekki tengdust allir þessir klasar haftengdri starfsemi. Bæði þessi verkefni eru sameign 

SIVA, norska rannsóknarráðsins og Innovation Norway. Verkefnin ganga út á að stuðla að þróun 

svæðisbundinna klasa og styðja við starfsemi fyrirtækja innan þeirra með ráðgjöf við fyrirtæki, 

fjárhagslegum stuðningi og með því að ýta undir samstarf háskólastofnana, opinberra aðila og 

fyrirtækja. NCE verkefnið hefur að meginmarkmiði að þjóna þeim greinum þar sem uppbygging 

er hröð og mikill vöxtur. Í Arena verkefninu er meiri áhersla á að nýta ólíka staðbundna krafta. 

Mynd 1 – Demantur Michaels Porters
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Áhersla er á svokölluð “Triple Helix” samskipti sem ganga út á flæði þekkingar milli atvinnugreina, 

rannsóknarsamfélagsins (Háskóla ofl.) og hins opinbera stuðningskerfis.1 Markmiðið er að fyrirtæki 

deili reynslu sinni af framleiðslu, markaðssetningu og þeim áskorunum sem þau eru að takast á 

við. Í grundvallaratriðum krefst þetta þeirrar hugsunar að til þess að njóta ávaxta samstarfs þarf að 

leggja eitthvað af mörkum.

Innan Arena verkefnisins er aðkoma opinberra aðila yfirleitt miðuð við þrjú ár, en síðan er ætlast til 

þess að fyrirtækin taki yfir starfsemina. Meðal klasa innan Arena sem tengdust hafinu má nefna 

Omegaland, þar sem þróun lýsisafurða er meginverkefnið, Biocluster North, með áherslu á sjávar-

líftækni og aquARENA þar sem þróun tæknitengdra úrlausna í tengslum við fiskeldi er í brennidepli. 

Haftengdir NCE klasar eru m.a tengdir lausnum fyrir olíuiðnaðinn, skipasmíðar og einnig er þar klasi 

sem tengdur er tæknilausnum fyrir fiskeldi. 

Í báðum norsku klasaverkefnunum er klasi skilgreindur út frá staðsetningu fyrirtækja, viðfangsefnum 

þeirra, reynslu og áskorunum. Fjöldi fyrirtækja í klasa getur verið mismunandi eftir ólíkum atvinnu-

greinum. Grundvallaratriði við myndun klasa er að til staðar sé ákveðin hæfni og áhugi þeirra sem 

starfa í atvinnugrein. Aðkoma lykilmanna í grein skiptir miklu máli. Litið er svo á að verkefni opin-

berra aðila geti falist í að laða að fyrirtækin og tryggja ákveðinn stöðugleika. Opinberir aðilar fjár-

magna t.d. gjarnan óháðan verkefnisstjóra sem stýrir og heldur utan um verkefnið og stuðningur hins  

opinbera gæti líka falist í því að skipuleggja atburði sem vekja áhuga og gagnast fyrirtækjunum.

 

Talið er mikilvægt að efla tiltrú þátttakenda og virkni með því að greina á milli skammtíma- og 

langtíma ábata af verkefni. Sérstaklega ef fyrirtæki þurfa að leggja út í mikinn kostnað við þróun 

og mikla fjárhagslega áhættu eins og t.d. hjá fyrirtækjum sem þróa lyf. Lögð er áhersla á að gera 

greinarmun á verkefnum sem gera minni kröfur og skila skjótt ákveðnum ábata og hins vegar öðrum 

langtímaverkefnum sem gera meiri kröfur. Að sumu leiti er klasinn ákveðið hvatakerfi sem miðar að 

því að fá fyrirtæki til þess að skiptast á upplýsingum og þekkingu með það að markmiði að vinna 

nýja markaði og skapa ný tækifæri. Helstu vandkvæðin geta falist í tortryggni í garð samkeppnisaðila 

og ótta við stuld á hugmyndum, sérstaklega á fyrstu stigum samskipta og í upphafi þróunar vöru. 

Hér á landi hefur verið stuðst við klasahugmyndir í tengslum við atvinnuuppbyggingu. Íslensk stjórn-

völd og atvinnuþróunarfélög á landsbyggðinni hafa nokkuð unnið með þessa hugmyndafræði til að 

styrkja stöðu landsbyggðarinnar og örva nýsköpun með því að efla samstarf stjórnvalda, sveitar-

félaga og rannsóknar- og háskólasamfélagsins. Meðal þeirra verkefna sem hér um ræðir er Sjávar-

útvegsklasinn á Vestfjörðum sem miðar að því að efla samstarf fyrirtækja í sjávarútvegi á svæðinu. 

Samtök Iðnaðarins í samstarfi við nokkra aðila hafa unnið með þessa hugmyndafræði m.a. í tengslum 

við sjávarútveg, heilbrigðistækni og líftækni. Innan íslenska jarðvarmaklasans hefur á síðustu árum 

einnig verið unnið markvisst að kortlagningu og uppbyggingu klasasamstarfs. Uppbygging flestra 

1. H. Etzkowitz, L. Leydesdorff Research Policy 29 (2000) 109–123
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þessara klasa er fremur stutt á veg komin og fremur óformleg. Samkvæmt rannsókn sem m.a. var 

gerð af Michael Porter árið 2006 um samkeppnishæfni Íslands kom fram að hér á landi væru tveir 

klasar sem talist gætu þroskaðir. Annars vegar væri um að ræða klasa um orkufrekan iðnað og hins 

vegar klasa um sjávarafurðir.2 

Markmið þessarar skýrslu er að kanna íslenska sjávarklasann, skoða umfang hans tækifæri og áskoranir 

og velta upp möguleikum til samstarfs. Innan sjávarklasans er ofangreindur sjávarafurðaklasi eins og 

Porter kýs að kalla hann. Í sjávarafurðaklasa Porters var meira litið til heðfðbundinna atvinnugreina 

er tengjast sjávarútvegi en í verkefninu um Sjávarklasann, þar sem ákveðið var að taka víðara sjónar-

horn og reynt að horfa til allrar þeirrar starfsemi er tengist hafinu. Þannig er t.d. horft til nýtingar á 

efnum á eða undir hafsbotninum og haftengdrar ferðaþjónustu. Sjávarklasinn skiptist síðan niður í 

11 smærri klasa (sjá mynd 2), en hver klasi fyrir sig inniheldur ákveðin hóp fyrirtækja sem gætu séð 

sér hag í því að vinna sérstaklega saman. 

Samkvæmt þeirri skilgreiningu um klasa sem stuðst var við í upphafi kaflans þá eru þeir landfræðileg 

þyrping fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila og stofnana á ákveðnu sviði sem eru í samkeppni, en eiga 

þó sam eiginlega hagsmuni og stuðningsnet. Almennt er litið á þessa skilgreiningu sem ákveðið 

leiðar ljós fremur en lögmál sem höggvið er í stein. Írar tala t.d. um öll strandsvæði sem hluta af 

hinum írska sjávarklasa og til eru klasar sem ná yfir landamæri. 

Þó innan sama klasa séu annars vegar fyrirtæki sem stunda veiðar og vinnslu og hins vegar önnur sem 

leggja áherslu á náttúruskoðun má segja að þau séu oft í samskiptum við sömu birgja, þjónustuaðila 

og stofnanir. Bæði sjávarútvegur og ferðaþjónusta geta verið að nýta sama stuðningsnet og á ýmsum 

sviðum falla hagsmunir saman t.d. eru bæði útgerðarfyrirtæki og fyrirtæki sem sigla með ferðamenn 

háð því að menntun þeirra er stýra skipum fyrirtækjanna sé góð og að öryggismál á hafi úti séu í 

lagi. Fyrirtækin geta verið í samkeppni t.d. um svæði eins og best hefur sést í tengslum við núning 

milli þeirra sem stunda hvalaskoðun og hvalveiðar. Ýmislegt styður líka þá hugmynd að hafa breiðan 

hóp fyrirtækja og fjölbreytta starfsemi undir hatti sjávarklasans. Með þeirri nálgun er hægt að fá 

nýtt sjónarhorn, skapa nýjan umræðugrundvöll og búa til ný tækifæri. 

Á Íslandi býr stærstur hluti landsmanna við sjávarsíðuna. Í gegnum sambýlið við hafið hefur skapast 

mikil þekking og lagt hefur verið í mikla fjárfestingu við að byggja upp aðstöðu og þjónustu í tengslum 

við haftengda starfsemi. Þar er því nærtækt að leita tækifæra. Starfsemi tengd hafinu er margþætt 

og býður upp á fjölbreytta möguleika. Eðlilegt er að tekist sé á um nýtingu náttúruauðlinda, en á 

síðustu árum hefur of mikil orka farið í deilur af þeim toga og of lítill tími í að þróa tækifæri og mögu-

leika. Mikilvægt er að koma umræðunni úr þeim neikvæða farvegi sem hún hefur verið í og beina 

kastljósinu fremur að þeim möguleikum sem felast í fjölbreyttri starfsemi er tengist hafinu. Sjaldan 

hefur verið meiri þörf á því en nú að þeir kraftar sem búa í samfélaginu séu látnir vinna saman í þágu 

2. Porter, M.E. (2006 október) Building a competitive economy 
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aukinnar verðmætasköpunar og bættrar samkeppnishæfni. Klasahugsunin er öðru fremur ákall um 

þetta. Það er von skýrsluhöfunda að almenningur, fyrirtækin og opinberir aðilar grípi þessa hugsun 

á lofti og að horft sé til framtíðar. Almenningur þarf að vakna til meðvitundar um mögu leika hafs ins 

og efla þarf áhuga ungs fólks á að leita sér menntunar sem nýst getur á vettvangi sjávar klasans. 

Fyrirtækin verða að vilja vinna saman, deila hugmyndum og samnýta krafta. Opinberir aðilar þurfa 

loks að tryggja meiri stöðugleika, fjarlægja flöskuhálsa og hindranir og skapa hvata til athafna.  

Mynd 2 – Íslenski sjávarklasinn skiptist niður í 11 smærri klasa.
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Sjávarútvegur og tengd matvælavinnsla er sá hluti sjávarklasans sem á sér lengsta sögu. Upphaf 

reksturs hluta þeirra fyrirtækja sem þar starfa má rekja til fyrrihluta síðustu aldar og inn í þeim 

fyrirtækjum má finna börn og barnabörn stofnaðilanna. Ekki þarf að fara mörgum orðum um 

mikilvægi sjávarútvegs og tengdrar matvælavinnslu fyrir íslenskt þjóðarbú. Íslendingar eru í hópi 

20 stærstu fiskveiðiþjóða heims og eru meðal þeirra þjóða er treysta mest á útflutningstekjur vegna 

fiskveiða. Sjávarútvegur er þannig ein af burðarstoðum íslensks efnahagslífs, ólíkt því sem gerist 

víða í þeim löndum sem við berum okkur saman við, þar sem sjávarútvegur er settur á stall með 

landbúnaði og nýtur styrkja frá opinberum aðilum. 

Undir sjávarútveg og tengda matvælavinnslu falla fyrirtæki sem hafa starfsemi á Íslandi og stunda 

fiskveiðar bæði innan og utan íslenskrar lögsögu. Einnig fyrirtæki í vinnslu sjávarafurða og stunda 

matvælavinnslu að einhverju leiti þar sem unnið er úr sjávarafurðum. 

Til er mikið af gögnum um fjölmarga þætti er tengjast útgerð og fiskvinnslu, en hér er tvímælalaust um  

að ræða þann hluta klasans sem mest hefur verið fjallað um. Eins og fyrr segir mun kenning Porters um  

Demantinn vera höfð til hliðsjónar við þessa greiningu, þannig að horft verður til framleiðsluskilyrða, 

eftirspurnarskilyrða, styrks tengdra greina og gerðar fyrirtækjanna. Í ljósi þess hve saga sjávarútvegs 

og fiskvinnslu er löng hérlendis verður einnig ögn staldrað við þætti er tengjast þróun greinarinnar. 

fiskvEiðar ÍslEndinga

Fiskveiðilögsaga Íslendinga er um 760 þúsund ferkílómetrar að stærð og þar er að finna nokkra af 

stærstu fiskistofnum Norður-Atlantshafsins. Hitastig og selta ráða miklu um framleiðni einstakra 

hafsvæða, en Ísland er á mótum sjógerða sem berast að úr suðri og norðri. Þessi straumamót, þar 

sem hlýr angi af Golfstraumnum mætir köldum Austur-Grænlandsstraumnum, er meginástæða þess 

að hér eru auðug fiskimið. Á þessum straumamótum skapast kjöraðstæður fyrir svifþörunga. Þeir 

eru grunnur lífs í hafinu og undirstaða fyrir öfluga fiskistofna. Um 270 fisktegundir hafa fundist í 

íslenskri efnahagslögsögu og vitað er að um 150 tegundir hrygna innan hennar. Lítið er vitað um 

stofnstærð og útbreiðslu flestra þessara tegunda, en rúmlega 20 stofnar eru nýttir hér við land í 

einhverju magni.1 

Sjávarútvegur og tengd matvælavinnsla 

Kafli 3

1. Hafið Stefnumótun 
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Íslendingar hafa alla tíð sótt sjóinn og lifað af þeim gæðum sem er að finna í hafinu. Botnfisktegundir 

eins og þorskur og ýsa hafa ævinlega verið nýttar, en ekki skapaðist hefð fyrir nýtingu margra 

annarra tegunda fyrr en á síðustu öld. Komu þar m.a. til tækninýjungar í tengslum við gerð báta og 

veiðarfæra. 

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldar fjölgaði togurum, en aflinn byggðist að mestu á botnlægum 

tegundum, en einnig voru stundaðar veiðar á síld. Heildarveiði á fyrstu tveimur áratugum aldarinnar 

fór úr um 40.000 tonnum í um 100 þúsund tonn. Þorskur var og er mikilvægasta botnfisktegundin, 

en hlutur þorsks í heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða nemur 33%. Ýsa og ufsi hafa einnig skipað 

stóran sess og síðan karfi er leið á öldina. Eins og fyrr segir var það ekki fyrr en upp úr lokum fyrri 

heimstyrjaldar að veiðar uppsjávartegunda eins og síldar fóru að aukast. Undir lok aldarinnar var 

loðnuveiði svo farin að hafa mikil áhrif og átti sinn þátt í að heildarveiði fór upp í um tvær milljónir 

tonna undir lok aldarinnar. Rækjuveiðar hófust á millistríðsárunum, en magnið var lengst af vel 

innan við 10.000 tonn. Mestar urðu rækjuveiðarnar um 90.000 tonn um aldamótin, en í kjölfarið 

hrundi stofninn og markaðir drógust saman og hefur veiðin síðustu ár verið fremur lítil. Mikil aukning 

varð einnig í veiði flatfiska á síðustu áratugum síðustu aldar, magnið var ekki mikið í samanburði 

við aðrar tegundir, en verðmætin voru töluverð. Á síðustu árum hefur loðnuveiðin dalað nokkuð, en 

síldveiði hefur verið að aukast og einnig hefur veiði á makríl aukist verulega. 

Stærstur hluti afla íslenskra skipa var lengst af á Íslandsmiðum, en á síðustu áratugum tuttugustu 

aldar jókst veiði utan lögsögu nokkuð. Eins og fyrr voru framfarir í þróun skipa og veiðarfæra sem 

Mynd 3 – Afli á Íslandsmiðum 1945-2010 í magni tonnum. Heimild Hagstofa.
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höfðu þar mest áhrif, en fyrstu skuttogararnir voru teknir í notkun um 1970. Utan lögsögu hefur 

verið sótt í stofna eins og t.d loðnu, kolmunna, karfa, grálúðu, norsk-íslenska síld, makríl, rækju 

og þorsk. Veiðar þessar hafa dregist verulega saman á síðustu árum. Nú eru aðallega veiddar upp-

sjávar tegundir sem halda sig bæði utan og innan lögsögunnar. Þó dregið hafi úr þessum veiðum 

hefur Landssamband íslenskra útvegsmanna þó áætlað að enn komi um 30% tekna af íslenskum 

sjávarafurðum vegna veiða úr þessum stofnum. 

Fram eftir síðustu öld var talið að fiskistofnarnir væri nánast óþrjótandi og veiðar voru nánast frjálsar. 

Árið 1975 birti Hafrannsóknastofnunin og starfshópur á vegum Rannsóknarráðs ríkisins skýrslur 

um bágt ástand fiskistofna á Íslandsmiðum sem leiddi til umræðu um stjórn fiskveiða og hvernig 

hagkvæmast væri að nýta fiskstofnana. Ljóst var að draga þyrfti verulega úr sókn. Í framhaldinu 

hófu stjórnvöld að hefta veiðar sem m.a. leiddi til þess að árið 1984 var kvótakerfið sett á. Lög 

sem leyfðu framsal kvóta tóku svo gildi árið 1991. Meginmarkmið kerfisins var að draga úr sókn í 

fiskistofna og fækka skipum. Óhætt er að fullyrða að með kerfinu hafi náðst fram veruleg hagræðing. 

Á síðustu tuttugu árum hefur skipum fækkað um 18 % og togurum hefur fækkað úr 91 í 57. 

Samkeppni milli fyrirtækja um fiskinn í sjónum hefur gert það að verkum að mikið hefur verið um 

samruna og sameiningar. Hagræðing hefur reyndar orðið það mikil að ef fiskveiðar á Íslandi eru 

bornar saman við fiskveiðar hinna Norðurlandaþjóðanna er hagkvæmni mest á Íslandi. Verðmæta-

sköpun hvers sjómanns á Íslandi er þannig um 900.000 NOK á ári sem er um 50% meira en 

verðmætasköpun á norskan, danskan eða færeyskan sjómann.2 Á hinum Norðurlöndunum eru líka 

meiri skil á milli veiða og vinnslu en hér á landi. Misjafnt er hér hvort fiskvinnslur reki útgerð 

og hvort útgerðir reki fiskvinnslur. Ef litið er til 10 stærstu kvótahafana sem hafa yfirráð yfir um 

50% úthlutaðs kvóta þá starfrækja þau fyrirtæki bæði útgerð og fiskvinnslu. Hér á landi er þannig 

almennt meiri samhæfing á milli veiða og vinnslu. Að mati margra hefur þetta leitt til meiri gæða, 

en krafan um að vel sé farið með það takmarkaða magn fisks sem fyrirtækin hafa fjárfest í skiptir 

líka miklu og á sinn þátt í framförum í gæðamálum. 

Kvótakerfið hefur verið umdeilt og hafa núverandi stjórnvöld lýst því yfir að þau ætli að gera á því 

umtalsverðar breytingar. Töluverð óvissa ríkir þannig um hvernig staðið skuli að stjórn fiskveiða sem 

dregur úr athafnamætti greinarinnar og gerir þeim er stunda útgerð erfitt um vik við að gera áætlanir 

til langs tíma. 

Eins og sést á mynd 4, hefur hlutfall þeirra er starfa við fiskveiðar og fiskvinnslu af vinnuafli fyrir 

landið allt hæst verið um 20%. Mikilvægi greinarinnar hefur minnst verið á höfuðborgarsvæðinu, 

en mörg svæði hafa treyst mikið á þessar atvinnugreinar í tengslum við atvinnusköpun. Á þeim 

áratugum sem liðnir eru frá því að kvótakerfið var sett á hefur störfum er tengjast veiðum og vinnslu 

fækkað verulega. Kemur þar aðallega til hagræðing í greininni og aukin tæknivæðing, en þar sem 

áður þurfti margar hendur eins og t.d. í tengslum við síldarvinnslu sjá öflugar vélar nú um alla 

1. Markeds- og verdikjedeanalyse 
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vinnuna. Ekki verður annað séð en að áfram muni þörf eftir vinnuafli í einhæf störf tengd fiskiðnaði 

dragast saman. Árið 1983 störfuðu rúmlega 10.000 í fiskvinnslu og 5.800 við fiskveiðar. Árið 2010 

störfuðu aftur á móti samkvæmt tölum frá Hagstofunni um 5000 manns við fiskveiðar og 3600 við 

fiskiðnað. Samanlagt er hlutdeild fiskveiða og fiskiðnaðar 5,2% af störfum á vinnumarkaði. 

 

Tekjur af útflutningi sjávarafurða hafa lengi verið afar mikilvægar fyrir þjóðarbúið. Verðmæti 

útflutnings nam 220,5 milljörðum króna 2010 og jókst um 5,7% á gengi hvors árs miðað við árið 

2009. Aukinn útflutningur á loðnu og makríl skýrir að mestu þessa aukningu, en samdráttur var 

aftur á móti í útflutningi á síld og þorski. Hlutdeild sjávarafurða í vöruútflutningi nam 39,3%. 

Útflutningur á botnfiski vó þyngst og var 23,4% af heildarvöruútflutningi en var 26,9% árið 2009. 

Þorskur er mikilvægasta tegundin ef litið er til verðmæta og nam verðmætið 72,5 milljörðum króna. 

Þær tegundir sem komu á eftir voru síld með 20,7 milljarða króna, ýsa 19,2 milljarða og karfi 16,5 

milljarðar króna. 

fiskvEiðar á HEimsvÍsu 

Íslensk sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki geta ekki treyst á lítinn heimamarkað þegar kemur að 

sölu á afurðum, en ætla má að velta á innanlandsmarkaði sé um 5 milljarðar króna. Nánast allar afurðir 

eru fluttar út. Eftirspurn eftir sjávarfangi frá Íslandi ræðst m.a. af framboði á heimsmarkaði. Síðustu 

ár hefur heimsaflinn að mestu staðið í stað og verið í kringum 90 milljónir tonna. Vöxtur hefur allur 

meira og minna komið í gegnum aukningu í eldi sem árið 2010 nam 55,7 milljónum tonna. 

Víða er stjórnun veiða í ólestri. Vannýttum stofnum og hóflega nýttum stofnum hefur á síðustu árum 

fækkað samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO). Áætlað er að um 

52% af helstu fiskistofnum heims í hafinu séu fullnýttir eða séu að skila af sér hámarksafrakstri 

með tilliti til sjálfbærni stofna. Að mati stofnunarinnar eru svo 32% stofna ofnýttir, eða í alvarlegu 

ástandi og 1% stofna er að jafna sig eftir slíka ofveiði. Aðeins 15% fiskistofna í hafinu eru vannýttir 

eða hóflega nýttir að mati stofnunarinnar. 

Mynd 4 – Hlutdeild fiskveiða og fiskiðnaðar af heildarvinnuafli 1901-2010. Heimild: Hagstofan.

0 

4 

8 

12

16 

20

1901 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

    Fiskvei    Fiskvei ar     Fiski    Fiski na ur 



Sjávarútvegur og tengd matvælavinnsla 

20

Í ljósi þess að ástand margra fiskistofna er slæmt má ætla að litlar breytingar verði á veiðum í heim-

inum á næstu árum. Þó gætu falist tækifæri í því að taka upp markvissari fiskveiðistjórnun þar sem 

það á við, minnka kapphlaup um fiskinn og auka afrakstur fiskistofna og nýtingu þeirra. 

Mest veiddu fisktegundirnar í heiminum eru ansjósa, Alaskaufsi, síld, túnfiskur og makríll. Fimmtán 

mestu fiskveiðiþjóðir heims veiða um 70% heimsaflans, í tonnum talið, og voru þær árið 2008 

eftirfarandi í réttri röð: Kína, Perú, Indónesía Bandaríkin, Japan, Indland, Chile, Rússland, 

Filippseyjar, Myanmar, Taíland, Noregur, Víetnam, Suður- Kórea og Mexíkó. 25-30% af þeim fiski 

sem veiðist fer í fóður sem notað er í landbúnaði eða fiskeldi. Unnið er að því að minnka þessa 

hlutdeild og tryggja að stærri hluti fari til manneldis. Stöðugt er verið er að þróa fóður fyrir fiskeldi 

og draga úr vægi fiskiprótíns. Einnig geta legið tækifæri neðar í fæðukeðju hafsins og að veiðar verði 

þróaðar á lífverum sem ekki þykja fýsilegar til manneldis, en gætu hentað í fóður fyrir eldi.

Ríki Evrópusambandsins eru stærsti markaðurinn fyrir íslenskar sjávarafurðir, en viðskipti við þessar 

þjóðir skila 66% af útflutningstekjum sjávarútvegs. Neysla á fiskmeti á þessum markaði nemur um 

10,5 milljónum tonna og er að aukast, en fyrir 20 árum nam neyslan rúmlega 8 milljónum tonna á 

ári. Á þessum tíma hafa veiðar flestra Evrópuþjóða verið að dragast saman. Í upphafi þessa tímabils 

námu þær um 8 milljónum tonna, en eru nú um 5,5 milljónir tonna. 

Rússar, Norðmenn og Íslendingar eru stærstu fiskveiðþjóðir í Evrópu og keppa um hylli neytenda 

á Evrópu markaði. Íslendingar höfðu lengi afar sterka stöðu í sölu á helstu botnfisktegundum, en 

Rússar og Norðmenn hafa á síðustu árum verið að styrkja verulega stöðu sína á þeim mörkuðum. Á 

meðan Íslendingar hafa dregið úr veiðum á þorski hafa Rússar og Norðmenn verið að auka veiðar 

og styrkja stöðu sína.

Mynd 5 – Þróun veiða og eldis í heiminum 1950-2010 (í milljónum tonna). Heimild: FAO.
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tækifæri og áskoranir 

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru öflug og hafa verið dugleg við að leita uppi ný tækifæri. Hér hefur 

byggst upp þekking á útgerð þar sem kröfur um útsjónarsemi og sveigjanleika eru miklar. 

Íslendingar eru líka í hópi þeirra þjóða heims sem þykja hafa staðið sig vel við stjórn fiskveiða og 

nú virðist sem greinin sé að uppskera laun erfiðisins, en allt bendir til þess að þorskstofninn sé að 

styrkjast verulega. Tækifæri geta falist í því að miðla þessari þekkingu til þjóða þar sem afrakstur af 

fiskveiðum hefur verið takmarkaður vegna ómarkvissrar stýringar. Mikil verðmæti geta falist í betri 

stjórn veiða og aukinni áherslu á hagkvæmni. Margar þjóðir glíma við offjárfestingu í sjávarútvegi 

Mynd 6 – Helstu fiskveiðiþjóðir Evrópu 2008 – Magn þús. tonna. Heimild: FAO.

Mynd 7 – Helstu samkeppnisþjóðir Íslands - Veiðar á þorski og ýsu. Heimild: Groundfish Forum.
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of mikilla sóknargetu og sóknarþunga fiskiskipaflota. Íslendingar hafa markvisst unnið að því að 

draga úr offjárfestingu og sóknarþunga og geta því miðlað af reynslu sinni í þeim efnum. Einnig 

geta Íslendingar lagt til tækni- og vinnsluþekkingu er gæti gagnast þjóðum þar sem sjávarútvegur 

er vanþróaður. 

Það er eðli fyrirtækja að vilja vaxa, en eins og staðan er þá er nokkuð erfitt að sjá hvar vaxtamöguleikar 

liggja hjá íslenskum fyrirtækjum í sjávarútvegi og fisvinnslu. Þó samstarf þessara fyrirtækja við 

tæknifyrirtækin hafi verið mikið og átt mikinn þátt í því að þróa vörur og styrkja tæknifyrirtækin, 

þá er athyglisvert að lítið hefur verið um fjárfestingar í formi hlutafjár. Nokkrum fjármunum 

hefur aftur á móti verið varið í tengslum við fiskeldi með misgóðum árangri og einnig eru nokkur 

sjávarútvegsfyrirtæki hluthafar í líftæknifyrirtækjum. Einn möguleiki sem nefndur hefur verið er sá 

að flytja inn hráefni að utan til að vinna í íslenskum fiskvinnslum, en um nokkurra ára skeið hefur 

það verið gert í rækjuiðnaði. 

 

Nokkur útgerðarfyrirtæki hafa reynt að færa út kvíarnar og stunda útgerð á alþjóðavettvangi. Reynslan 

hefur verið misjöfn, en nokkrir aðilar hafa náð mjög góðum árangri. Eitt stærsta sjávarútvegsyrirtæki 

landsins, Samherji, er í þessum hóp, 70% af starfsemi fyrirtækisins tengist nú erlendri starfsemi. 

Nokkrir aðilar í útgerð hafa gert út á makríl víð strendur Afríku. Þegar best lét í þessum veiðum má 

ætla að heildarveiði skipa í eigu íslenskra útgerðaraðila hafi verið um 200.000 tonn. Veiði hefur 

aftur á móti verið fremur dræm á síðasta ári og er nú áætlað að veiðar á ári geti verið í kringum 

60.000 tonn. 

Miðað við allar ytri aðstæður er ekkert sem bendir til annars en að íslenskur sjávarútvegur geti eflst 

og styrkst á næstu árum. Sjávarútvegurinn nýtur þess að verð á sjávarafurðum er fremur hátt og 

gengi krónunnar er útflutningsatvinnuvegum fremur hagfellt. Það skilar sér í hærra afurðaverði til 

framleiðenda. Á móti kemur að vísu að erlendar skuldir eru háar og verð á innfluttum aðföngum 

hækkar og er olía væntanlega sá kostnaðarliður sem vegur þyngst. Eitt af verkefnum þeirra er stýra 

sjávarútvegi hér á landi hlýtur að vera að draga sem mest úr olíunotkun og leita nýrra orkugjafa. 

Útrás samHErja skilar sér til ÍslEnsks þjóðarbÚs

Samherji sendi nýverið frá sér upplýsingar um viðskipti fyrirtækisins við íslenskt atvinnulíf.  

Þær upplýsingar gefa góða mynd af því hvernig öflugt fyrirtæki í sjávarútvegi, sem bæði 

starfar hér og erlendis, getur haft margvísleg jákvæð áhrif á atvinnulíf.  Sem dæmi er nefnt 

að um 200 íslensk fyrirtæki hafi átt viðskipti við þýska félagið DFFU sem er að hluta í 

eigu Samherja.  Í þessum efnum sést hve vel heppnuð útrás Samherja getur skilað fyrir 

íslenskt atvinnulíf og þjóðarbúið allt.  Íslensk iðnfyrirtæki seldu erlendum fyrirtækjum í eigu 

Samherja búnað og þjónustu fyrir röskar 900 milljónir króna á árinu 2010.
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Ekki er útlit fyrir annað en að eftirspurn eftir sjávarafurðum frá Íslandi eigi eftir að vera mikil þó 

vissulega geti aukið framboð af afurðum frá t.d. Noregi og Rússlandi haft áhrif. Einnig getur samkeppni 

frá afurðum úr fiskeldi og öðrum fæðutegundum haft sitt að segja á helstu útflutningsmörkuðum. 

Við veiðar á villtum tegundum er óvissan meiri en í eldi eða ræktun. Kostnaður við að sækja fiskinn 

getur sveiflast verulega til og erfitt getur reynst að tryggja stöðugleika í framboði. Í eldi og ræktun 

er líka auðveldara að tryggja stöðluð gæði og stýra framboði. 

Óvissuþættir eru líka fjölmargir er kemur að styrk hinna ólíku fiskistofna. Oft getur reynst erfitt að 

segja nákvæmlega fyrir um þróun og nýtingu þeirra. Þorskstofninn er sá stofn sem mest hefur verið 

rannsakaður og er hann að mati fiskifræðinga að styrkjast. Vísindamenn hafa einnig ágæta innsýn 

Mynd 8 – 20 stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins árið 2010. Heimild: Frjáls verslun.

starfsmenn velta (m. kr) 

1 Samherji 774 67.708

2 HB Grandi 670 23.370

3 Ísfélag Vestmannaeyja 270 15.499

4 Síldarvinnslan 227 14.702

5 Vinnslustöðin 276 13.247

6 Brim 289 11.444

7 Fisk Seafood 215 8.829

8 Skinney/Þinganes 232 8.197

9 Þorbjörn hf. 284 8.099

10 Rammi hf. 163 6.797

11 Vísir hf. 245 6.412

12 Agustson 141 5.859

13 Eskja 74 5.033

14 Loðnuvinnslan hf 161 4.205

15 Hr.fr.hús Gunnvör 140 4.061

16 Frostfiskur 130 4.000

17 Toppfiskur 93 3.379

18 Fiskkaup hf 65 2.435

19 Bergur-Huginn ehf 44 2.261

20 Stálskip ehf 30 1.964
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og þekkingu á ýsu, síld, loðnu og humar, en þekking á minni stofnum sérstaklega flatfiskstofnum 

er ekki nægjanlega góð. Almennt má segja að efla þurfi verulega rannsóknir á flestum fiskistofnum 

til að tryggja að hægt sé að ná fram hámarksafrakstri þeirra og draga úr óvissu. Á allt of mörgum 

sviðum skortir á þekkingu. Með aukinni þekkingu á samspili ólíkra þátta í náttúrunni eykst geta 

manna til að spá fyrir um þá þróun sem getur orðið sem gerir okkur síðan kleift að mæta þeim 

breytingum. 

Almennt virðast vísindamenn á því að nú séu óvenju miklar breytingar í hafinu og á lífríki þess. Í sumum 

af þessum breytingum felst ógn, en einnig fylgja þeim ný tækifæri. Breytingar á hitastigi sjávar og 

fæðuframboð eru væntanlega meginorsök þess að makríll fór skyndilega að veiðast innan íslenskrar 

lögsögu í miklu mæli sem var góð búbót fyrir útgerðarmenn. Í Íslenska síldarstofninum sem virtist 

í góðu ástandi fór aftur á móti að gæta sýkingar sem hafði töluverð áhrif á nýtingu stofnsins. Veiði 

á loðnu hefur verið að glæðast, en ýmsir stofnar eru aftur á móti að dala má þar nefna ýsustofninn, 

stofna flatfiska, karfa og grálúðu. Eins og fyrr segir geta breytingar á umhverfisaðstæðum haft mikil 

áhrifa. Breytingar á veðurfari geta t.d. haft áhrif, en vaxandi gróðurhúsaáhrif geta leitt til breytinga 

á aðstreymi sjávar til hafsvæðanna í grennd við Ísland. Slíkar breytingar geta haft áhrif á hitastig 

þeirra og afrakstursgetu fiskistofna. 

Ekki er ólíklegt að í framtíðinni muni þróun veiðarfæra gera mönnum kleift að standa enn markvissar 

en fyrr að veiðum, en með betri veiðarfærum eða veiðiaðferðum verður reynt að tryggja að magn 

meðafla minnki og að veiðarfærin hafi sem minnst áhrif á umhverfið. Einnig verður reynt að þróa 

veiðarfæri sem tryggja enn betur að rétt tegund veiðist og fiskur af réttri stærð. 

Rétt eins og veiðar Íslendinga hafa verið að þróast frá því að nýta nánast einvörðungu botnfisktegundir 

til þess að nýta krabbadýr, flatfiska og uppsjávartegundir má ætla að á næstu áratugum eigi eftir að 

opnast leiðir til að fara dýpra í fæðukeðjuna og nýta með einhverjum hætti þann gríðarlega lífmassa 

grÍmur kokkur Í ýsuÚtrás

Grímur kokkur í Vestmannaeyjum hefur hafið útflutning á fiskréttum frá Vestmannaeyjum til 

Færeyja.  Grímur Gíslason einn eigenda Gríms kokks segir útflutninginn fara rólega af stað 

en hann hafi gengið ágætlega.

Fyrirtækið hafi lagt kapp á að uppfylla allar alþjóðlegar gæðakröfur og nú sé allt til reiðu að 

auka enn frekar vinnslu á fiski í Eyjum og skapa þannig aukin verðmæti og störf.   Áhugi er 

á vörum fyrirtækisins, eins og ýsuréttum, í Noregi og víðar.  

Hjá Grími kokki starfa 15 manns.
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sem er í hafinu í kringum Ísland. Þannig er hugsanlega hægt að auka nýtingu á hefðbundnum 

fiskistofnum til manneldis, en tryggja um leið að aukinni eftirspurn eftir fæðu í fiskeldi sé mætt. 

Fyrirtækið Aker BioMarine sem er í eigu norska útgerðarmannsins Kjell Inger Rokke hefur einmitt 

tekið skref í þessa átt, en fyrir nokkrum árum hófu skip á vegum fyrirtækisins veiðar á Suður-

heimskautssvæðinu á Arctic krill, eða ljósátu, sem er lítið krabbadýr sem líkist rækju. Leyft hefur 

verið að veiða 4 milljónir tonna á ári úr þessum stofni, en aðeins hefur u.þ.b. 20% af kvótanum verið 

nýttur. Vísindamenn deila nokkuð um stofnstærð en nefndar eru tölur á bilinu 100-500 milljónir 

tonna þannig að nokkuð svigrúm virðist þarna fyrir hendi. Þess má geta að íslenska fyrirtækið 

Ensímtækni vann á tímabili að rannsóknum er tengdust þróun og vinnslu á próteinkljúfum úr ljósátu 

í samstarfi við breska fyrirtækið Phairson Medical Ltd. 

Þegar kemur að framþróun í íslenskri fiskvinnslu hlýtur þróunin áfram að vera í átt til aukinnar 

fullvinnslu. Fullnýting á fiskinum er skref í þá átt að fá fram meiri framlegð út úr því magni sem 

við erum nú þegar að veiða. Þannig hlýtur það að vera framtíðarmarkmið að allt úr fisknum sé nýtt 

og engu hent. Í þeim efnum þurfa Íslendingar að reyna komast eins langt og hægt er með tilliti til 

fjarlægðar frá mörkuðum og tækniþróunar í flutningum. 

Eins og stendur er erfitt að sjá að flókin vinnsla á tilbúnum réttum fyrir smásöluverslanir erlendis 

sé möguleg, en fyrir útsjónarsama frumkvöðla sem eru metnaðarfullir og geta skapað sér sérstöðu 

er alltaf hægt að finna leið. Grímur kokkur í Vestmannaeyjum hefur t.d. hafið útflutning á tilbúnum 

fiskréttum og íslensk fyrirtæki eru einnig að pakka vörum fyrir M&S og Tesco, en þá er í raun ekki verið 

að tala um fulla máltíð heldur einungis fiskhlutann. Líklegast er þó að unnið verði að því að komast 

lengra í þróun á iðnaðarvörum í dýrari kantinum og staðlaðri gæðavöru fyrir veitingahúsamarkaðinn. 

Meira og minna er verið að tala um frystivöru, en aukið verðmæti liggur í kælivörum, þar liggur meiri 

virðisauki. Erfiðara er að skapa sérstöðu með frystivöru sem mun því verðlega alltaf vera í lægri 

kantinum. Íslenskir framleiðendur þurfa í enn ríkara mæli að fikra sig inn á markað með kælivöru. 

Breytingar á tollaumhverfi gætu einnig orðið til að létta Íslendingum róðurinn varðandi það að auka 

virði sjávarafurða. Um leið og hægt er að bæta við fiskinn öðru hráefni án þess að borga hærri tolla 

eykst virðisaukinn. 

Spyrja má hvort einhver tækifæri geti legið í veiðum á vannýttum tegundum. Þannig nefndi einn 

viðmælenda skýrsluhöfunda ígulker og einnig var talað um nýtingu á krabbategundum. Grjótkrabbi 

(Cancer irroratus) hefur t.d. náð fótfestu við Ísland og veiðist víða við Vesturland. Enn einn 

landneminn sem lítt hefur verið rannsakaður er flundra (Platichthys flesus) sem er orðin útbreidd 

við allt Suður- og Vesturland og á Vestfjörðum, en fiskurinn heldur sig fyrst og fremst í árósum. 
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Undir þennan hluta sjávarklasans fellur sú starfsemi og þau fyrirtæki sem eru í sölu og 

markaðssetningu afurða úr hafinu og sölu á tækjum og búnaði fyrir útgerðir og fiskvinnslur. Þessi 

fyrirtæki eru ekki endilega að selja vörur frá Íslandi, en eru með starfsemi hér. Þau eru heldur ekki í 

eiginlegri framleiðslu á Íslandi, en geta rekið slík fyrirtæki erlendis. Í meðfylgjandi umfjöllun er fyrst 

og fremst litið til fyrirtækja sem selja sjávarafurðir, en ekkert fyrirtæki sem sérhæfir sig einvörðungu 

í sölu á tækjum og búnaði eða öðrum vörum sem tengjast hafinu, er starfandi hérlendis. Nokkur 

fyrirtæki annast sölu á ferðum er fallið geta undir haftengda ferðaþjónustu, en sala á slíkum ferðum 

er óverulegur hluti af tekjum slíkra fyrirtækja þannig að þeirra er ekki getið. 

umfang starfsEmi HérlEndis

Fram undir lok síðustu aldar hafði Ísland nokkra sérstöðu þegar kom að útflutningi sjávarfangs, en 

mestallur útflutningur frá Íslandi var í höndum stórra sölusamtaka eins og Sölumiðstöðvar hraðfrysti - 

húsanna hf. nú Icelandic, Íslenskra Sjávarafurða og SÍF hf. Tvö síðarnefndu fyrirtækin voru sameinuð 

og starfa nú undir nafninu Iceland Seafood International. Hugsunin á bak við þessi samtök var í 

grundvallaratriðum sú að þau væru eins og söluskrifstofur framleiðenda en afurðirnar voru seldar í 

umboðssölu. Samhliða því að sinna sölu fyrir framleiðendur ráku þessi samtök stórar verksmiðjur 

á helstu mörkuðum þar sem frekari vinnsla á sjávarafurðum og framleiðsla á fiskréttum fór fram. 

Upp úr 1990 fóru fyrirtæki í útgerð og fiskvinnslu í auknu mæli sjálf að annast sölumál afurða sinna. 

Stóru sölusamtökin fóru í kjölfarið að breyta um áherslur í rekstri. Meira var um að þau gerðust 

kaupendur að fiskafurðum hér á landi og annars staðar til að mæta þörfum viðskiptamanna um allan 

heim og fyrir verksmiðjur sínar erlendis. 

Í dag starfa á fjórða tug fyrirtækja sem stunda sölu og markaðssetningu á sjávarafurðum frá Íslandi, 

en hjá þessum fyrirtækjum starfa um 250 manns. Stór þáttur í rekstri sumra þessara fyrirtækja er 

einnig sala á fiski sem kemur annar staðar að t.d. frá Austur Evrópu og Asíu. Um töluvert magn er 

að ræða en ætla má að andvirði sé 185-190 milljarðar. Vörur sem þessi fyrirtæki annast sölu á fara 

um allan heim. 

Stærstu útflutningsmarkaðir fyrir sjávarafurðir frá Íslandi eru í Evrópu, en um 66% fara til ríkja 

innan ESB og 14% til ríkja utan ESB. Ef horft er til einstakra viðskiptaþjóða er Bretland stærsti 
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einstaki kaupandi sjávarafurða frá Íslandi, en næstir koma Spánverjar. Ef litið er til landa utan 

Evrópu þá fara um 5% til Bandaríkjanna, 4% til Japan og 4% til Nígeríu. 

Árið 2010 nam sala á fiski frá Íslandi 220,5 milljörðum króna, en samkvæmt tölum Hagstofu nam 

sala á öðru fiskmeti sem flokkað er undir iðnað 3,4 milljörðum og sala á laxi og silungi sem flokkað 

er undir landbúnaðarafurðir 2,7 milljörðum. 

Ef litið er til útflutnings eftir afurðaflokkum er mest flutt út af frystum afurðum, en rúmlega 50% 

af útflutningi árið 2010 var frystivara. Næst mest var flutt út af ísuðum eða kældum afurðum eða 

um 18%. Ekki hefur verið mikill tilflutningur á milli afurðaflokka á síðustu árum, en þó hefur heldur 

dregið úr útflutningi á mjöli og lýsi og útflutningi á söltuðum afurðum. Það sem helst hefur áhrif á 

tilflutning milli flokka er samsetning afla, eftirspurn og verð og tilkostnaður við vinnslu. 

þróun á HEimsmarkaði 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á þróun alþjóðamarkaðar með matvæli eins t.d mannfjöldaþróun, 

kaupgeta, aðgangur að hráefni og markaði, regluverk, tækniframfarir, menningarlegir þættir, 

matvælaöryggi og krafa um hollustu matvæla og umhverfisáhrif vegna nýtingar. Þróun á mörkuðum 

hefur ekki aðeins áhrif á stöðu þeirra sem sinna veiðum og vinnslu og annast sölu á sjávarafurðum. 

Mynd 9 – Helstu viðskiptaþjóðir Íslendinga m.t.t. útflutningsverðm.  (Heimild Hagstofan)

Bretland 
17%

Spánn Spánn Spánn 
7%

Frakkland Frakkland Frakkland Frakkland Frakkland Frakkland Frakkland Frakkland 
5%

Holland Holland Holland 
5%

Noregur Noregur Noregur Noregur Noregur Noregur 
5%5%5%

skaland skaland skaland 
4%

Rússland 
4%

Japan 
4%

Nígería Nígería 
4%

Bandaríkin Bandaríkin 
4%

A rir 
41%



Sala, markaðssetning og dreifing  

28

Aðrir hlutar sjávarklasans verða einnig fyrir áhrifum, en aukin eftirspurn eftir matvælum og hærra 

verð getur haft áhrif á markað fyrir tæki og búnað er tengist matvælavinnslu og einnig skapast 

svigrúm og hvatar til aukinnar þróunar- og rannsóknavinnu. 

Á síðustu hundrað árum hefur orðið fjórföldun á fjölda jarðarbúa og þróunin heldur áfram. Á hverjum 

degi bætast við 200.000 nýir einstaklingar, en samkvæmt FAO mun mannfjöldi nú vera 7 millljarðar 

en mun verða kominn upp í 8,3 milljarða 2030 og um miðja öldina mun mannfjöldinn hafa náð 

9,3 milljörðum. Þróun mannfjölda er auðvitað misjöfn eftir svæðum, en gert er ráð fyrir að nánast 

öll þessi fjölgun verði í þróunarríkjunum. Fjölgun fólks verður þannig ekki í þeim ríkjum þar sem 

velmegun er mest í dag og hæst verð fæst fyrir afurðir. Almennt er einnig talið að þeim muni fjölga 

sem hafa skikkanlega kaupgetu í heiminum. Um leið og fólki er að fjölga hefur sú þróun einnig átt 

sér stað að aukning hefur orðið í neyslu á hvern einstakling. Á tímabilinu 1964-66 var neyslan 2358 

kílókaloríur á mann á dag, en gert er ráð fyrir að árið 2015 verði hún 2940 kílókaloríur. Margir spá 

því að erfitt geti reynst að anna eftirspurn eftir matvælum í heiminum, en til að mæta fólksfjölgun 

er áætlað að matvælaframleiðsla í heiminum þurfi að aukast um 70% á næstu fjörtíu árum. 

Fiskur er hluti af matvælaframboði á heimsmarkaði og sem slíkur keppir hann við matvæli sem eru 

í boði á veitingastöðum, verslunum eða mörkuðum um allan heim. Rúm 6% af heildarpróteinneyslu 

mannkyns kemur úr sjávarafurðum. Ef aðeins er skoðaður hlutur sjávarfangs í neyslu dýrapróteins 

er hlutur þess um 15%. Í þróunarríkjunum eru korn og grjón helsta uppspretta próteins, en með 

auknum tekjum eykst hlutur dýrara próteins eins og því sem kemur úr kjöti. Neysla á kjöti var þannig 

um 9 kg. í þróunarríkjunum árið 1961, en er nú orðin um 30 kg. Fuglakjöt er sú próteinafurð sem 

helst er talin keppa við fisk. Stöðug aukning hefur verið í framleiðslu og neyslu á fuglakjöti á síðustu 

Mynd 10 – Hlutdeild ólíkra afurðaflokka í útflutningi 1985-2010 (verðm.). Heimild: Hagstofa.   
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áratugum, en frá árinu 1970 hefur aukning í neyslu verið yfir 200%. Árið 2009 var fyrsta árið um 

langt skeið þar sem ekki varð framleiðsluaukning, en 2010 jókst framleiðsla að nýju í heiminum og 

áætlað er að árleg neysla á fuglakjöti verði um 14,3 kg. 2011,1 en til samanburðar er neysla á fiski á 

hvert mannsbarn í heiminum 17 kg.Árleg framleiðsla á sjávarafurðum í heiminum eru 145 milljónir 

tonn, en af þeirri framleiðslu fara rúm 118 milljón tonn til manneldis. Talið er að ef þeir sem selja 

fisk ætla að halda í hlutdeild sína og mæta auknum mannfjölda þurfi framboð til manneldis að vera 

um 130 milljónir tonn árið 2020 og 158 milljón tonn árið 2050. Líklegast er talið að þessi aukning 

eigi aðallega eftir að koma úr fiskeldi. 

Eitt af því sem einkennt hefur þróun í viðskiptum með matvæli á síðustu árum er án efa aukin 

hnattvæðing. Í þessu hefur falist meiri breyting fyrir ýmsa framleiðendur landbúnaðarafurða sem 

treyst hafa mikið á nærmarkaði. Sjávarútvegurinn hefur aftur á móti lengi einkennst af miklum 

viðskiptum milli landa. Ef horft er á helstu markaði fyrir sjávarafurðir og hversu virk ríki eru í 

alþjóðaviðskiptum með slíkar vörur eru ýmsir þættir sem hafa áhrif. Meðal ey- og strandþjóða er oft 

sterk hefð fyrir neyslu þeirra. Minni veiði margra þeirra veldur því að þær treysta í auknu mæli á 

innflutning. Þetta á t.d. við um ríki eins og Japan, Spán og Bretland, en fiskneysla í öllum þessum 

löndum er yfir heimsmeðaltali. Þannig neyta Japanir 61 kg. af sjávarafurðum árlega, Spánverjar 

um 40 kg og Bretar um 20 kg. Sterk hefð fyrir þátttöku í alþjóðaviðskiptum með matvæli hefur 

einnig sín áhrif, en Danir og Hollendingar myndu væntanlega falla í þann flokk. Fyrir þjóðir eins og 

Íslendinga og Norðmenn hefur aðgangur að gjöfulum miðum svo líka auðvitað mikið að segja. Á 

meðfylgjandi mynd má sjá yfirlit yfir helstu innlytjendur og útflytjendur sjávarafurða í heiminum. 

Almennt hafa Íslendingar verið duglegir við að leita uppi þá markaði sem hafa verið tilbúnir til að 

greiða gott verð fyrir afurðir og matvæli frá Íslandi hafa ímynd hreinleika og gæða. Kröfur og hefðir á 

mörkuðum eru auðvitað mismunandi og sjávarfang héðan fellur misvel að smekk neytenda í ólíkum 

löndum. Á þeim mörkuðum sem Íslendingar eru aðallega á er þekkingarstig neytenda hátt og krafa 

um hollustu matvæla og að vel sé gengið um auðlindir vega þungt. Æ fleiri rannsóknir benda til þess 

að í sjávarfangi séu efni sem séu afar holl eins og omega fitusýrur, joð og selen. Möguleikar geta 

falist í því að einangra slík efni og koma á markað. Með fjölgun þeirra sem hafa aukna kaupgetu má 

ætla að krafa um meira unnin matvæli og styttri eldunartíma muni enn aukast.

Þegar kemur að umhverfismálum hafa Íslendingar góða sögu að segja þar sem útgerðaraðilar hafa 

tekið á sig verulegar skerðingar til að vernda fiskistofnana. Þannig eru Íslendingar vel í stakk búnir 

til að mæta auknum kröfum um sjálfbærni og rekjanleika afurða. 

Almennt má segja að verð á matvælum í heiminum hafi hækkað m.a. vegna uppskerubrests víða 

í kjölfar náttúruhamfara og breytinga á veðurfari. Hækkun á eldsneyti hefur einnig þau áhrif að 

tilkostnaður við matvælaframleiðslu eykst. Samkvæmt fiskverðsvísitölu FAO hefur verð á fiski aldrei 

1. Global poultry trends 2010
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verið hærra, en verð á eldisfiski hefur hækkað heldur meira. Ætla verður að aukin eftirspurn eftir 

matvælum eigi óhjákvæmilega eftir að hafa þau áhrif að verð á fiski og öðrum matvælum muni halda 

áfram að hækka. 

tækifæri og áskoranir

Í ljósi þeirra breytinga sem átt hafa sér stað á síðustu árum og með hliðsjón af því að framboð 

mun tæplega ná að mæta eftirspurn má ætla að framtíð fyrirtækja í sölu sjávarafurða sé fremur 

björt. Ekki er það þó einhlítt. Þættir eins og aukið fiskeldi, hnattvæðing og internetið hafa mikil 

áhrif á það hvernig viðskipti með sjávarafurðir fara fram. Með auknu fiskeldi hefur gætt þeirrar 

tilhneigingar meðal kaupenda að versla beint við framleiðendur og fara framhjá sölufyrirtækjunum. 

Þróun í flutningum á þarna einnig sinn þátt, en auðveldara er orðið að senda minni einingar á góðum 

tíma inn á alla helstu markaði. 

Í viðtölum okkar við þá er sinna sölu á sjávarafurðum héðan var það talið íslenskum útflugningsaðilum 

á fiski til hróss að þeim hefði tekist að komast dýpra inn á markaðina með vörur sínar en mörgum af 

þeim er við berum okkur saman við. Einnig talaði einn af viðmælendum okkar um að þeir Íslendingar 

sem önnuðust sölu fiskafurða hefðu oft betri tengsl við hráefnis- og frumvinnslu og taldi hann að í 

því fælist öðru fremur sérþekking og styrkur íslenskra söluaðila. 

Minnkun í þorskveiðum við Íslandsstrendur hefur kallað á það að fyrirtæki sem annast sölu á 

Mynd 11 – Helstu úfytjendur sjávarafurða í heiminum og helstu innflytjendur.
Verðm. USD  (Heimild FAO)
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sjávarafurðum hafa orðið að leita eftir meira hráefni utan Íslands og hafa nokkur fyrirtæki keypt 

töluvert magn frá Rússlandi, Bandaríkjunum og Kanada. Bent var á að Íslendingar hefðu að nokkru 

leyti misst stöðu sína á mörkuðum fyrir þorsk m.a. vegna þess að á sama tíma og hér hefur verið 

dregið úr veiðum hafa veiðar Norðmanna og Rússa verið að aukast. Athygli hefur vakið að þó framboð 

frá þessum ríkjum hafi aukist þá hefur verð á þorski á mörkuðum haldist hátt og hefur í raun verið 

á uppleið. 

Einn viðmælenda talaði um að óvissa í tengslum við fiskveiðistjórnun hérlendis hefði orsakað það 

að fjárfesting í nýjum búnaði hefði hér verið lítil og það ásamt óvissunni hefði haft áhrif á gæði og 

langtímahugsun í sölu. Svæði sem áður hefðu staðið okkur að baki væru nú komin upp að hlið okkar 

og jafnvel að síga frammúr og var þá verið að vísa til landa eins og Nýja Sjálands og fiskiðnaðar á 

vesturströnd Bandaríkjanna. 

 

Á það var bent að við þær aðstæður sem sköpuðust eftir kreppuna sem skall á 2008 hafi það 

verið kostur fyrir Ísland að vera stór útflytjandi á matvælum. Það er vegna þess að matvara í 

heimilisútgjöldunum er gjarnan það sem fólk sker síst niður. Benda má á í þessu samhengi að í 

núverandi kreppu þar sem fjöldi fólkst hefur misst vinnu sína, þá er matvælaiðnaðurinn í Bretlandi 

einn af fáum geirum atvinnulífsins þar sem enn er eftirspurn eftir starfsfólki og gert er ráð fyrir því 

að fyrir 2017 verði greinin búinn að ráða til sín 137.000 nýja starfsmenn. 

Stærstu útflytjendur sjávarafurða frá Íslandi hafa fjárfest í fiskréttaverksmiðjum á helstu 

markaðssvæðum sínum. Þessir aðilar eru að keppa á markaði þar sem samkeppni við önnur matvæli 

er hörð og því er lykilatriði að með skjótum hætti sé hægt að mæta þörfum viðskiptavinarins og með 

sem lægstum tilkostnaði. Það hefur verið mat þeirra er byggt hafa upp þessa starfsemi erlendis 

að ekki væru mikil tækifæri í því að þróa vinnslu á tilbúnum réttum úr fiski hér á landi þar sem 

aðföng væru dýr og fjarlægð frá markaði skapaði mikið óhagræði. Almennt virðist þekkingu á slíkri 

stórverksmiðjuframleiðslu hér líka vera ábótavant. Ólíkt því sem gerist hjá flestum nágrönnum okkar 

eru Íslendingar með lítinn heimamarkað og vöruþróun og uppbygging markaðsstöðu á sér ekki stað 

innanlands. Fram Foods framleiðir t.d. í einni verksmiðju í Finnlandi ársnotkun Íslendinga á síld á 

10 dögum ef unnið er á fullum afköstum

Þegar spurt var af hverju Íslendingar ættu yfir höfuð að leggja fjármuni undir í rekstur 

fiskréttaverksmiðja var bent á að þar hefði aðgangur að hráefni nokkuð að segja. Einnig var bent á að 

í samskiptum við stór fyrirtæki í framleiðslu á tilbúnum réttum skapaði það ákveðið forskot að hafa 

sérþekkingu á hráefnisþættinum sem er stærsti og mikilvægasti kostnaðarliðurinn hjá fyrirtækjum 

sem framleiða vörur úr fiskafurðum. 

Meðal þess sem var rætt var hvort ekki væri ástæða til að auka samstarf íslenskra útflytjenda, en 

of mikið væri um að íslenskir útflytjendur væru að undirbjóða hvern annan á ákveðnum mörkuðum. 

Nú væri of mikil sundrung meðal íslenskra útflytjenda. Þó að fáir teldu ástæðu til að endurvekja 
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það fyrirkomulag sem var hér á sölu sjávarafurða þegar stóru sölusamtökin réðu ríkjum og íslenskir 

útflytjendur komu fram á mörkuðum sem ein heild væri einhver millivegur þarna væntanlega það 

sem gæti leitt til farsælli viðskipta. 

Spurt var einnig hvort ekki væri hægt að nýta þekkingu og sambönd þeirra er starfa við sölu 

sjávarafurða í tengslum við sölu á öðrum vörum er tengjast sjávarklasanum eins og t.d. tækjum og 

búnaði. Bæði var þá verið að líta til þekkingar á sölu og markaðsmálum sem skortir víða og til þess 

hvort ekki mætti samnýta viðskiptasambönd sem fisksöluaðilar hafa víða við framleiðendur. 

Aukið samstarf þeirra er starfa við sölu og markaðssetningu við þá sem eru í flutningum gæti einnig 

opnað tækifæri til viðskipta á nýjum mörkuðum. 
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Í þessum kafla beinum við sjónum okkar að þeim aðilum sem vinna að eldi á fiski og skeldýrum á 

landi og í sjó. Einnig falla hér undir helstu þjónustuaðilar sem tengjast þessum geira og vinna t.d. 

að sérhæfðu eftirliti og kynbótum. 

Eldi á fiski og skeldýrum er sá angi matvælaframleiðslu sem er að vaxa hraðast á heimsvísu og er 

í raun að vaxa hraðar en margar spár gerðu ráð fyrir. Stöðugt er verið að þróa nýjar aðferðir sem 

styrkja hið hefðbundna eldi og gerir mönnum kleift að bæta við nýjum tegundum. Árið 1996 nam 

fram leiðsla úr eldi um 16 milljónum tonna og áætlanir FAO gerðu ráð fyrir að eldi gæti náð 46 mill-

jónum tonna 2010. Samkvæmt nýjustu tölum frá FAO fyrir árið 2009 var heimsframleiðslan 55 

milljónir tonna sem er töluvert umfram spána fyrir 2010. Hér á landi hafa skipst á skin og skúrir í 

eldinu og þróun heildarframleiðslu verið nokkuð undir væntingum. Töluvert hefur verið fjárfest í upp - 

byggingu á laxeldi, en árangurinn hefur ekki verið í samræmi við spár. Í bleikjueldi hefur aftur á móti  

verið stöðugur vöxtur og hafa Íslendingar skipað sér í fremstu röð á því sviði. 

staða á HEimsmarkaði 

Samkvæmt upplýsingum OECD og FAO, var árlegur vöxtur í fiskeldi í heiminum á tímabilinu 2003-

2009 6,2%. Á þessu tímabili fór framleiðslan úr tæpum 39 milljónum tonna í rúmlega 55 milljónir 

tonna, en áætlað er að verðmætið sé 98-100 milljarðar Bandaríkjadala, en það er heldur meira 

en verðmæti villtra tegunda nam sem er á bilinu 94-96 milljarðar Bandaríkjadala. Árlegur vöxtur í 

fiskeldi á tímabilinu 2001-2010 var 5,6%, en samkvæmt spám OECD og FAO mun draga úr vexti 

næsta áratuginn og er gert ráð fyrir 2,8% vexti á ári. Tæplega helmingur alls fisks sem seldur er á 

heimsmarkaði er úr eldi, en miðað við þróun veiða og vöxt í eldi má ætla að árið 2015 verði orðin 

meiri sala á fiski til manneldis úr eldi en úr villtum stofnum. Gert er ráð fyrir að árið 2020 muni verð 

á eldisfiski hafa farið upp um 50% miðað við árin 2008-2010, en sömu spár gera ráð fyrir að verð 

á villtum fiski fari á sama tíma upp um 20%.

Nokkur Asíuríki eru umsvifamest á heimsvísu þegar kemur að eldi, en um 90% af öllu eldi í 

heiminum er í Asíu ef litið er til magns og 80% m.t.t. verðmætis. Árið 2009 voru Kínverjar stærstir 

með 32,7 milljón tonna framleiðslu sem er um 60% af allri heimsframleiðslu í magni. Aðrar þjóðir 

sem framleiða yfir eina milljón tonna eru Indland (3,4 milljónir tonna), Víetnam (2,4 milljónir tonna), 

Indónesía (1,6 milljónir tonna), Thailand (1,3 milljónir tonna) og Bangladesh (1 milljón tonna). Í 
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Evrópu voru Norðmenn langstærstir með 844 þús. tonn. Bandaríkin framleiða mest í Ameríku með 

500 þús. tonna framleiðslu. 

Þegar litið er til einstakra tegunda í eldi er mest framleitt af ferskvatnsfiskum, en þeir lifa ekki 

á fiskiprótíni eins og flestar eldistegundir sem eru þekktar hér á norðlægari slóðum heldur eru 

þeir plöntuætur eða alætur sem nærast á jurtum, lífrænum leifum eða dýrum. Kostnaður við eldi 

þessara tegunda er yfirleitt lægri en hjá þeim er nærast á fiskifóðri, bæði vegna fóðurkostnaðar 

og einnig vegna þess að umgjörð um eldið er einfaldari. Eldi ferksvatnsfiska getur þannig verið 

hluti af hefðbundnum landbúnaði þar sem úrgangur frá dýrum og korn er notað í fóðurframleiðslu. 

Vatnakarpi nýtur mestra vinsælda þegar kemur að eldi ferskvatnsfiska, en oft eru þeir aldir í tjörnum 

ásamt öðrum fisktegundum og er þá hver tegund sérhæfð í fæðuvali. Þetta er nefnt fjöleldi, en eldi 

af þessum toga hefur litið verið stundað í Vestur- Evrópu. Eldi á beitarfiski (tilapíu) nemur nú um 

3 milljónum tonna á ári og hefur aukist verulega hin síðari ár, mest er framleiðslan í Asíu, Suður-

Ameríku og Mið-Ameríku. 

Framleiðsla á lindýrum hefur einnig verið töluverð. Sæeyru sem Íslendingar nýta flokkast undir 

lindýr, en í heiminum er mest ræktað af svokölluðum samlokum sem eru ostrur, hörpudiskur og 

kræklingategundir. Samlokurnar lifa aðallega á svifþörungum úr sjónum. Ræktun þessara tegunda 

byggir á söfnun á villtum lirfum, en lirfur eru einnig framleiddar á eldisstöðvum. 

Í Asíu er nokkuð ræktað af sjávargróðri. Mest er framleitt af einni tegund brúnþörungs sem líkist 

beltisþara, en einnig er nokkur framleiðsla á rauðþörungum. 

Eldi hér á landi hefur aðallega snúist um eldi sjávar-og göngufiska. Þekktasta eldistegundin sem 

fellur undir göngufiska er lax, en göngufiskar lifa hluta af lífsferlinu í vatni og hluta í sjó. Eldi sjávar-

fiska er lítið en vaxandi. Miklar vonir eru bundnar við þorskeldi, en tegundir sem hafa verið áberandi 

eru túnfiskur og barrri. 

Stöðugt er verið að þróa nýjar aðferðir í fiskeldi og bæta við og efla eldi nýrra tegunda. Á síðustu 

árum hefur eldi á beitarfiski aukist mikið, en um er að ræða tegund sem er fremur meðfærileg í eldi. 

Algengast er að beitarfiskur sé alinn í tjörnum þar sem hann lifir aðallega á náttúrulegri fæðu en 

einnig á tilbúnu fóðri. Önnur tegund sem þykir fýsileg í eldi er foringjafiskur (cobia). Foringjafiskur 

vex hratt eða úr 10 grömmum upp í 6 kílógrömm á 11-15 mánuðum við góðar aðstæður. Hold beitar- 

og foringjafisks er hvítt og því í samkeppni við aðrar tegundir hvítfisks. 

Eldi á fiski sem að mestu nærist á jurtafóðri og alinn er í ódýru eldisrými í tjörnum mun að öllum lík-

indum veita fiskeldi á norðurslóðum og veiðum á hvítfiski úr Norður-Atlantshafi töluverða samkeppni.

Samkvæmt spám FAO er gert ráð fyrir að aukið framboð á fiskmeti á næstu áratugum muni að 

mestu koma frá fiskeldi og framleiðslan gæti orðið um 90 milljón tonn árið 2030. Áætlað er að 

fram leiðsluaukning muni verða mest í Kína og aukningin muni aðallega verða í eldi ferskvatnsfiska 
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og lin dýra. Meginástæðan fyrir þessu er sú að eldi í Kína byggist að grunni til á strjáleldi. Hluti 

framleiðslunnar er ræktun sjávargróðurs og skeldýra þar sem lífverurnar lifa á þeirri næringu sem 

er að finna í náttúrunni. Eldi fiska fer að mestu fram sem fjöleldi í tjörnum þar sem samlegðaráhrif 

eru af mörgum tegundum og þess gætt að hafa hæfilegan fjölda af hverri tegund til að viðhalda 

vistfræðilegu jafnvægi í tjörninni. 

Þróun eldis í Noregi, Kanada og í Færeyjum byggir mikið á laxeldi. Norðmenn eru í hópi umsvifa-

mestu þjóða á sviði fiskeldis, þeir fluttu t.d. út 998.000 tonn af eldislaxi árið 2010 og nam út-

flutnings verðmæti afurðanna um 666 milljörðum ísl. kr.1 Í þessu eldi er fiskurinn fóðraður með 

til búnu fóðri og allur úrgangur sem kemur frá fiskinum fellur til botns. Þetta hefur þótt takmarka 

nokkuð það svæði sem hægt er að leggja undir eldið, en þó hafa menn smátt og smátt verið að ná 

tökum á þessu vandamáli. Fóðurkostnaður er einnig hærri en þekkist í eldi hjá þróunarríkjum. Þau 

ríki sem stunda eldi á laxi hafa reynt að draga úr þessum mun með því að lækka framleiðslukostnað 

m.a með því að innleiða nýja tækni í eldinu, með ódýrara fóðri og kynbótum. Þannig hefur þróunin 

verið sú að stærri hluti fóðurs eru jurtaolíur og jurtaprótín. Verið er að gera tilraunir með veiði á 

ljósátu eða rauðátu til að nota sem fóður í fiskeldi. Einnig eru uppi hugmyndir um að í framtíðinni 

verði þörungar notaðir til að framleiða olíu sem nýst gæti í eldi.

staðan Hér á landi  

Heildarframleiðsla í fiskeldi hér á landi hefur sveiflast nokkuð á milli ára. Á tímabilinu 1985-1990 

fór framleiðslan úr nokkur hundruð tonnum í rúmlega 3000 tonn. Frá 1991-2002 hélst framleiðslan 

í um 3-4000 tonnum, en jókst svo verulega og fór upp í tæp 10.000 tonn með auknu laxeldi 2003-

2006. I kjölfar erfiðleika, sem tengdust aðallega sjúkdómum í fiski, hættu nokkur fyrirtæki í laxeldi 

og heildarframleiðsla fór niður í 4-5000 tonn. Á árinu 2010 var framleiðslan um 5 þúsund tonn og 

heildarverðmætið var um 4 milljarðar króna. Nú er útlit fyrir að framleiðsla sé að aukast á ný og gert 

er ráð fyrir töluverðri aukningu á næstu árum. 

Óhætt er að fullyrða að uppbygging eldis hér á landi hafi gengið heldur verr en áætlanir gerðu ráð 

fyrir og mun hægar en hjá helstu nágrannaþjóðum okkar. Margt hefur haft áhrif á þessa þróun. Bent 

hefur verið á að staðsetning eldisstöðva hafi ekki verið nægilega markviss og búnaður ófullnægjandi. 

Íslenski laxastofninn reyndist síðan of hægvaxta og ekki nógu sterkur. Umhverfisaðstæður hafa 

einnig átt sinn þátt, en lágt hitastig sjávar og marglyttuplágur hafa m.a. sett strik í reikningin. En þó 

vöxturinn hafi ekki staðið undir væntingum kemur reynslan sem orðið hefur til að góðum notum og sú 

þekking sem skapast hefur getur átt sinn þátt í að hægt sé að auka hér eldi á næstu árum. Hitastig 

sjávar er einnig að hækka og þekking á eldi í köldum sjó að aukast. Miðað við áætlanir, það sem er 

í pípunum, má gera ráð fyrir því að næstu 5-7 árin verði framleiðsluaukning upp á um 25 þús und  

tonn að verðmæti um 18-20 milljarða króna miðað við núverandi verðlag. 

1. Fréttabl. 29 júní 2011



37

Íslenski sjávarklasinn

Talið er að um 230-250 manns starfi við fiskeldi hér á landi hjá um 40 fyrirtækjum. Til viðbótar 

kemur svo nokkur fjöldi afleiddra starfa hjá þjónustufyrirtækjum og stofnunum. Fjöldi fyrirtækja 

segir þó ekki alla söguna því lunginn af framleiðslunni tilheyrir fáum þeirra. Þannig kemur 92% af 

öllum sláturfiski úr 10 eldisstöðvum og 77% kemur frá 5 stöðvum.2

Bleikjueldið er stærst hér á landi með 47% af heildarhlutdeild. Þorskurinn kemur númer tvö með 

um 35%, laxinn er með 14% og aðrar tegundir eins og regnbogasilungur, sandhverfa og lúða hver 

með um 1-1,5%. 

Íslendingar hafa nú þegar náð mjög langt í eldi á bleikju, og eru í dag stærstir í heimi. Íslandsbleikja 

sem er í eigu Samherja er stærsti einstaki framleiðandinn hér á landi. Íslandsbleikja sérhæfir sig 

í framleiðslu á bleikju, allt frá hrognum og til fullunninna flaka. Afar fullkomin vinnsla er fyrir 

bleikjuafurðir í Grindavík. Framleiðslugetan er 3.000 tonn af bleikju í 50.000 rúmmetra eldisrými. 

Bleikjan er send fersk beint í flugi, aðallega til Bandaríkjanna en einnig til Evrópu.

Talið er að hægt sé að tvöfalda framleiðslu á bleikju hér á landi á næstu árum og með kynbótum er 

álitið að hægt sé að tvöfalda vaxtahraða eldisstofnsins á næstu tuttugu árum.3

2. Landssamband Fiskeldisstöðva (2009)

Mynd 12 – Heildarframleiðsla í eldi lagardýra, árin 2000-2010 - Tonn af ósl. fiski. 

(Heimild matvælastofnun)
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Í þorskeldinu hefur annars vegar verið um að ræða svokallað áframeldi og hins vegar aleldi. Álfsfell 

ehf. hefur stundað áframeldi, en fyrirtækið byrjaði með fiskeldi í kvíum í Skutulsfirði árið 2002. 

Áframeldi felur í sér að villtur smáþorskur (1,5-2 kg) er veiddur og alinn í kvíum. Eldið gengur út á 

að auka lífmassa fisksins, en á einu ári er hægt að tvöfalda hann. Framleiðslan hjá Álfsfelli hefur 

verið um 200 tonn en áætlanir eru uppi um að stækka það í 900 tonn. 

Í aleldinu hefur verið litið svo á að kynbætur séu forsenda fyrir frekari uppbyggingu. Þannig er hægt 

að þróa eldið með svipuðum hætti og þekkist t.d. í laxeldi.  Nokkrir íslenskir útgerðaraðilar hafa sýnt 

eldinu sérstakan áhuga og hafa fjárfest töluvert í uppbyggingu þess. Hafrannsóknastofnun hefur 

einnig komið að fiskeldi og lagt til þekkingu og fjármuni. Verkefnið hjá Hafrannsóknastofnun hefur 

m.a. falist í framleiðslu á seiðum þar sem þekking og reynsla stofnunarinnar hefur verið nýtt, en 

fyrirtækið Stofnfiskur hefur komið inn með þekkingu á kynbótum. 

Ein megin forsendan fyrir því að þorskeldi geti orðið arðbært á Íslandi er að kostnaður við framleiðslu 

á seiðum sé lítill og framleiðslan örugg. Ekki virðist arðsamt að veiða seiði út í náttúrunni. Betra 

er að farin sé sú leið sem nefnd var fyrr sem er að stunda aleldi og einnig að ná upp arðbærum 

vaxtaeiginleikum í stofninum. Kynbæturnar fara þannig fram að teknir eru frá þeir þorskar sem vaxa 

hraðast. Fyrsta kynslóð þorska var valin 2006 og önnur kynslóð 2009. Þriðja kynslóðin kemur svo til 

með vera valin 2012. Gert er ráð fyrir 15% aukningu á vaxtahraða hjá hverri kynslóð þannig að gert 

er ráð fyrir vaxtahraðinn hjá þriðju kynslóð sé 45% meiri en hjá villtum þorski. Afföll í sjó hjá þorski 

er annað viðfangsefni. Til þess að takast á við þann vanda þarf að þróa bóluefni. Talað er um að 

þróun í þorskeldi sé ekki ósvipuð og þróun í laxeldi. Þannig voru afföll í laxeldi í sjó hjá Norðmönnum 

á fyrstu árunum 20-30%. Þróunarvinnan í laxeldinu skilaði því hjá þeim á endanum að þeim tókst 

að draga úr þessum afföllum og framleiða fisk sem óx hratt og hafði góð holdgæði. 

Þrátt fyrir að mikið hafi gengið á í tengslum við laxeldi á Íslandi virðist nú sem að það sé að rofa 

til og menn sjá fram á aukna arðsemi í greininni og meiri framleiðslu. Einn viðmælenda taldi að 

verulegrar aukningar í magni í tengslum við eldi væri helst að vænta í laxeldinu. Taldi þessi aðili að 

Íslendingar væru nú að fara inn í þriðju uppsveifluna á 20 árum í laxeldi. 

tækifæri og áskoranir 

Ætla verður að miklir möguleikar séu fyrir hendi fyrir framtíðaruppbyggingu á fiskeldi á Íslandi þó 

á ýmsu hafi gengið í þróun þess hérlendis. Fjölmargir þættir hafa haft áhrif á þróun fiskeldis hér á 

landi. Náttúrulegar aðstæður fyrir laxeldi hafa t.d verið fremur takmarkandi þáttur. Hitastig sjávar 

er einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á fiskeldi, en hitastig sjávar hefur verið að hækka hér við 

land svo að í dag er það ekki jafn takmarkandi þáttur. Hitastig sjávar hefur verið hér heldur lægra 

en ef miðað er við það sem menn eiga að venjast í hefðbundnu laxeldi í nágrannalöndunum. Þróun 

3. Helgi Thorarenson, Morgunblaðið.
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í eldinu hefur þó gert mönnum kleift að stunda laxeldi í sjókvíum á norðlægari slóðum. Kynbætur, 

breyting á fóðri og betri kvíar ráða þar mestu. 

Aðrir þættir sem skipta máli lúta m.a. að því hvernig umhverfið ræður við aukið umhverfisálag sem 

eldinu fylgir. Straumar og endurnýjun sjávar hafa mikið um magn súrefnis í umhverfinu að segja, 

en í fjörðum hér á landi er endurnýjun oft hraðari en annarsstaðar þar sem fiskeldi er stundað. 

Hafís skapar einnig vandamál sérstaklega í flóum og fjörðum norðanlands og austan. Hafís fylgir 

kaldur sjór og þó að firðir og flóar fyllist ekki af ís fellur hitastigið í sjónum mikið sem gerir eldi á 

þessum slóðum erfiðara. Að lokum hafa marglyttubreiður sem lagst hafa á eldiskvíar sérstaklega 

austanlands gert mönnum erfitt fyrir og skapað vandamál. Í dag er þó nokkuð vitað á hvaða firði 

þessar marglyttubreiður leggjast. 

Hingað til hafa menn víða erlendis takmarkað fjölda eldisstöðva á hverju svæði til að koma í veg 

fyrir botnmengun í fjörðum. Rými fyrir eldi á laxfiskum hefur þannig verið álitinn takmarkandi þáttur 

fyrir vöxt í greininni. Í dag hafa verið þróaðar aðferðir til að mæta þessum vanda. Með því að breyta 

staðsetningu á kvíum, færa þær utar í firði og með svokölluðu kynslóðaskiptu eldi hafi menn m.a. 

náð að leysa þennan vanda. Hér á landi er rými langt frá því að vera takmarkandi þáttur. Einungis 

er reyndar leyft að ala laxfiska í sjó á Vestfjörðum, Austfjörðum og í Eyjafirði, en það sem öðru 

fremur ræður þessu er ótti við blöndun við villta laxastofna. Ekkert er því aftur á móti til fyrirstöðu 

að þorskeldi fari fram á þeim stöðum þar sem laxeldi er ekki heimilt  

Rekstur eldisstöðva er leyfisbundin og hafa komið fram raddir um að leyfisferlið sé flókið og taki 

langan tíma og sé ekki mjög aðalaðandi fyrir fjárfesta.

Enn er nokkuð í land með að þorskeldi hér á landi verði arðbært. Að geta framleitt þorsk í eldi 

er þó mjög eftirsóknarvert fyrir sjávarútveg á Íslandi. Mikil vinnsluþekking og miklil fjárfesting í 

vinnslubúnaði skiptir þar miklu. Með þorskeldi er hægt að fá miklu betri nýtingu á þá fjárfestingu 

og svo fellur þetta vel inn í það sölukerfi sem rekið er hér á landi í tengslum við sjávarafurðir. Ekki 

er líklegt að framleiðsla hér á landi verði í verulegu magni, en mögulega ætti að vera hægt að ná 

50-100.000 tonna framleiðslu. 

Kostnaður við sjókvíaeldi á norðlægum slóðum er almennt talin minni en í landeldi. Íslandi hefur 

aftur á móti þá sérstöðu að hér er gnægð af heitu vatni sem nýst getur við að þróa eldi á hraðvaxta 

tegundum hvítfiska sem munu verða fyrirferðarmiklar á vestrænum mörkuðum í nánustu framtíð.  

Tvö fyrirtæki Stolt Sea farm og Íslensk matorka eru að hefja eldi á Reykjanesi þar sem nýta á þessa 

kosti landsins. Nálægð við alþjóðaflugvöll er reyndar einn af kostunum við þá staðsetningu. Stolt 

Sea farm hyggst hefja hér flúrueldi, en Íslensk matorka sér fyrir sér eldi á beitarfiski (tilapiu) og 

bleikju.



Fiskeldi

40

Eitt af því sem viðmælendur skýrsluhöfunda bentu á var að á Íslandi væru kjöraðstæður fyrir klakfisk, 

kynbætur og hrognaframleiðslu. Það er fyrst og fremst vegna þess að hér hafa menn aðgang að jarð-

sjó sem er hreinn og einnig ferskvatni sem er hreint, en þessar aðstæður ættu að draga úr hættu á 

sjúkdómum.

Þó að Íslendingar hafi náð sterkri stöðu í bleikjueldi og þó verð á eldisbleikju sé hátt er sá annmarki 

að markaðurinn fyrir þessa vöru er fremur lítill. Þessu hefur verið mætt meðal annars með aukinni 

áherslu á markaðssetningu vörunnar.   

Varðandi eldi á samlokum eins og kræklingum virðist sem margt geti valdið erfiðleikum og nokkuð 

brösulega hefur gengið að byggja upp slíkt eldi hér á landi. Á mörkuðum er kræklingur fremur ódýr 

afurð og því hefur flutningskostnaður mikið að segja varðandi samkeppnishæfni. Framleiðsla sem er 

nær mörkuðum hefur þannið mikið forskot. Á móti kemur að eftirspurn eftir þessum afurðum virðist 

vera nokkuð góð, en erfitt er að auka framleiðslu því rými fyrir kræklingaeldi víða í Evrópu er orðið 

takmarkað. 

nokkur vErkEfni Í PÍPunum:

 flúrueldi á reykjanesi 

 Stolt Sea Farm, sem er deild innan norska fyrirtækisins Stolt Nielsen, hyggst hefja eldi 

á senegalflúru í strandstöð við Reykjanesvirkjun HS Orku. Fyrst yrði reist seiðaeldisstöð 

með framleiðslugetu upp á tvær milljónir tíu gramma seiða á ári. Síðan yrði byggð stöð 

til áframræktunar með 500 tonna framl. getu. Möguleiki er síðan fyrir stækkun upp í 

7,2 milljónir seiða og 2000 tonna framleiðslu á næstu 5-7 árum. Gert er ráð fyrir að 50 

manns starfi við eldisstöðina, en allt að 75 önnur störf geti fylgt starfseminni. Áætlaður 

kostnaður við þessa uppbyggingu er um 2,5 milljarðar króna, en byggt verður á 7 hektara 

svæði.

 Íslensk matorka

 Fyrirtækið hefur hafið framleiðslu í fiskeldisstöðinni Fellsmúla í Landsveit í Rangárþingi. 

Framleiðslan er um 1 tonn á mánuði. Sjálfbærni er lylkilþema hjá Íslenskri matorku, en 

vatn frá bleikjueldi er notað fyrir beitarfisk og svo er meiningin að byggja gróðuhús þar 

sem vatn frá beitarfisknum verður nýtt til að rækta kryddjurtir. Á Reykjanesi hefur Íslensk 

matorka uppi áform um að reis eldisstöð fyrir beitarfisk og bleikju.  Gert er ráð fyrir að eldi 

upp á 3000 tonn samtals og að framleiðsla hefjist strax 2012. Í dag starfa um 10 manns 

við framleiðslu Íslenskrar matorku, en gert er ráð fyrir að þar muni starfa 60-80 manns. 
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 fjarðalax 

 Fjarðalax ehf var stofnað 2009 og er í eigu North Landing LLC sem er einn stærsti 

aðili í innflutningi, vinnslu og dreifingu á ferskum laxi og laxaafurðum á austurströnd 

Bandaríkjanna. Fjarðalax hefur verið með lax í kvíum í Tálknafirði í tæpt ár og gert er ráð 

fyrir að slátrað verði í fyrst skipti í lok árs og að í vetur verði flutt út um 800 tonn Áætlanir 

fyrirtækisins gera ráð fyrir fjárfestingum upp á þriðja milljarð króna sem fara í að byggja 

upp kynslóðaskipt laxeldi í þremur fjörðum á sunnanverðum Vestfjörðum. Í framtíðinni er 

gert ráð fyrir 10 þúsund tonna framleiðslu, en eins og stendur er fyrirtækið með leyfi fyrir 

4.500 tonna framleiðslu. Starfsmenn í dag eru 12, en gert er ráð fyrir að þeir verði orðnir 

45 er líða fer á árið 2012. 

 arnarlax

 Arnarlax vinnur að því að fá starfsleyfi fyrir eldi á þrjú þúsund tonnum af laxi í Arnarfirði. 

Gert er ráð fyrir að vara verði fullunnin á Bíldudal og myndu við það skapast störf fyrir 50 

manns. Bakhjarl fyrirtækisins er norska fyrirtækið Salmus. 

 rifós

 Hjá fiskeldisstöðinni Rifósi í Kelduhverfi er alin bæði bleikja og lax. Stefnt er að því að 

stækka stöðina umtalsvert þannig að ársframleiðslan verði um 1000 tonn en í dag annar 

Rifós ekki eftirspurn eftir vörum fyrirtækisins. Í Rifósi hefur lengstaf fyrst og fremst verið 

framleiddur lax en síðustu misserin hefur bleikjan sótt verulega á enda vart hægt að anna 

eftirspurn á Bandaríkjamarkaði. Laxinn hefur hins vegar verið seldur innanlands. Á síðasta 

ári var framleiðslan um 450 tonn. Fyrirtækið er með 12 fasta starfsmenn en ársverk eru 

um 15. Afurðirnar fara mest til útflutnings, einkum til Bandaríkjanna.

 stofnfiskur

 Fyrirtækið var stofnað 1991, en stærsti einstaki eigandi fyrirtækisins er HB Grandi. 

Stofnfiskur er eitt stærsta fyrirtæki í heiminum í framleiðslu á laxahrognum og leiðandi í 

kynbótarannsóknum fyrir fiskeldi. Það er með Laxeldi í Vogum, Höfnum og starfsstöðvar 

á SV-horni landsins, bleikjueldi í Ölfusi og þorskeldisrannsóknir í Höfnum. Auk þess með 

starfsstöð á Írlandi og starfsmenn í Noregi og Síle. Alls starfa 40 manns hjá fyrirtækinu.  

Í ár flytur Stofnfiskur út um 50 milljón laxahrogn fyrir um 800 milljónir króna. Á síðustu 

tveimur árum hefur um hálfum milljarði verið varið til þess að stækka starfsstöðvar 

fyrirtækisins. Í framhaldinu mun framleiðsla aukast og er gert ráð fyrir að stax á næsta ári 

geti fyrirtækið flutt út um 100 milljón laxahrogn. 
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 laxar fiskeldi ehf. 

 Hjá Laxar fiskeldi ehf. er fyrirhugað að setja á stofn 6.000 tonna áframeldi á laxi í 

sjókvíum í Reyðarfirði. Eldið verði rekið á þremur eldissvæðum í firðinum. Slátrun verður í 

Fjarðarbyggð og er gert ráð fyrir að slátrað verði að jafnaði 24 tonnum á dag. Gert er ráð 

fyrir að í kringum eldið skapist 30 ársstörf og auk þess má ætla að afleidd störf verði um 

20. Áætlað er að fiskeldið verði byggt upp á nokkrum árum og miðað sé við að starfsemi 

verði komin í fulla nýtingu árið 2018.
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Í þessum hluta verður sérstaklega fjallað um tæknifyrirtæki í sjávarklasanum sem þjóna sjávarútvegi, 

matvælavinnslu í tengslum við sjávarútveg eða fiskeldi. Þessi geiri er sérstaklega áhugaverður þar 

sem hann hefur unnið náið með íslenskum sjávarútvegi um langt skeið og stór alþjóðleg tæknifyrirtæki 

hafa þróast hérlendis sem eftir hefur verið tekið eins og Marel, Héðinn og Hampiðjan. Þegar rætt 

er um tæknifyrirtæki í tengslum við sjávarklasann berst umfjöllunin fljótt að Marel og góðu gengi 

þess fyrirtækis á alþjóðlegum markaði. Marel hóf starfsemi sína með því að einblína á þjónustu í 

tengslum við sjávarklasann og ná forystu á afmörkuðum sviðum hans. Í framhaldinu fetaði Marel 

sig inn á aðra markaði eins og í alifuglarækt sem nú er orðinn fyrirferðamesti partur af starfsemi 

fyrirtækisins. 

En á sama tíma og starfsemi Marel hefur verið að styrkjast hefur flóra tæknifyrirtækja sem eru star f-

andi hérlendis í sjávarklasanum verið að aukast og dafna. Áhugvert er að kanna hvað þessi fyrirtæki 

eru mörg og hvernig aðstæður þeirra eru til að að vaxa? Getur verið að aðrir partar sjávarklasans 

geti lært af því nána samtarfi sem hefur verið með sjávarútvegi og tæknifyrirtækjum hérlendis? Við 

leitum svara við þessum og fleiri spurningum hér.

Með tæknifyrirtækjum í sjávarklasanum er aðallega átt við fyrirtæki sem falla í þrjá flokka. Í 

fyrsta lagi það sem fallið getur undir vélaverkfræði og tækni á sjó (Marine engineering/mechanical 

engineering), fiskvinnslutækni (Seafood Processing technology), hvort sem um er að ræða búnað 

til vinnslu eða kælingar eða framleiðsla á vörum til pökkunar o.fl., og veiðafæratækni (Fishing gear 

technology). Hér er einungis horft til fyrirtækja sem eru með eigið vörumerki í framleiðslu. Nær 

öll þessi fyrirtæki hafa stundað útflutning á sínum vörum þótt í mismiklum mæli sé. Í þessum 

flokki eru ekki meðtalin fyrirtæki sem stunda innflutning á búnaði eða tæknifyrirtæki sem þjóna 

sjávarklasanum með ýmsum hætti en eru þó ekki með eigið vörumerki. Þessi fyrirtæki gegna einnig 

mikilvægu hlutverki en um þau verður fjallað annars staðar í þessu riti.

Til þess að afla upplýsinga um tæknifyrirtæki sem þjóna vinnslu og veiðum í sjávarklasanum hefur 

verið haft samband við fjölda sérfræðinga og bróðurpart þeirra fyrirtækja sem starfa í þessari grein. 

Tekin hafa verið ítarleg viðtöl við á annan tug stjórnenda í tæknifyrirtækjum. Þá hafa verið haldnir tveir 

sameiginlegir fundir með stjórnendum hluta þessara fyrirtækja. Á fund í lok nóvember 2010 mættu 

10 stjórnendur tæknifyrirtækja þar sem rætt var um hvernig þessi fyrirtæki stæðu, horfur í rekstri 

Tæknibúnaður fyrir vinnslu og veiðar
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og möguleika í samstarfi. Í janúar 2011 var síðan haldinn framhaldsfundur þar sem mættu vel á 

annan tug stjórnenda þessara fyrirtækja þar sem rætt var um samstarf o.fl. Sú umfjöllun sem hér fer 

á eftir byggist á beinum viðtölum og þeirri umræðu sem fram fór á þessum tveim fundum. 

þróun á HEimsmarkaði

Fyrir fyrirtæki sem selja tæki og vélar sem öðru fremur þjóna mavælavinnslu hefur aukning eða sam-

dráttur á alþjóðlegum matvælamarkaði einna mest áhrif. Eins og fram hefur komið hér að framan þá 

er gert ráð fyrir að matvælaframleiðsla þurfi að aukast verulega til að halda í við þá mann fjöldarþóun 

sem áætluð hefur verið. Í ljósi þess má ætla að vöxtur í tæknibúnaði fyrir matvælaframleiðslu verði 

a.m.k. 3-8% á ári á næstu árum. Ekki eru til nákvæmar tölur um vöxt tæknifyrirtækja sem sinna 

fyrst og fremst veiðum og vinnslu í tengslum við sjávarútveg og fiskeldi. Miðað við áætlaðan vöxt 

fiskeldis á komandi árum þá eru líkur á því vöxtur tæknifyrirtækja sem þjóna þeim geira verði að 

minnsta kosti í samræmi við það sem gerist í matvælaframleiðslu almennt. Um vöxt í tæknibúnaði 

fyrir fiskvinnslu í tengslum við sjávarútveg og veiðar ríkir meiri óvissa. Ekki er gert ráð fyrir aukningu 

í veiðum á komandi árum og hagræðing mun án efa aukast sem leiðir til fækkunar skipa. Á hinn 

bóginn er gerð aukin krafa til bætts tæknibúnaðar um borð í skipum, ekki síst úthafsveiðiskipum, 

sem eykur spurn eftir fyrsta flokks tæknibúnaði. Einnig eru líkur á því að fiskvinnsla færist til þeirra 

svæða þar sem lægst eru laun sem getur þýtt að tækifæri verði til að selja búnað til þeirra landa á 

komandi árum.

umfang starfsEmi HérlEndis

Tæplega 70 fyrirtæki eru starfandi á Íslandi sem framleiða og flytja út undir eigin vörumerkjum búnað 

fyrir greinar sem tengjast hafinu. Það hefur farið lítið fyrir þessari fjölbreyttu flóru tæknifyrirtækja, 

sem eru staðsett víða um land, en tölur benda til þess að hér sé á ferðinni víðtækari starfsemi en 

áður var talið sem hægt og hljótt vex þrátt fyrir að mörgu leyti erfið skilyrði

Samkvæmt þeim upplýsingum, sem fengust frá fyrirtækjunum sjálfum, er velta tæknifyrirtækja í 

sjávarklasanum um 26,9 milljarðar króna á árinu 2010 og þar af er útflutningur um 16,2 milljarðar 

króna. Inn í þessari fjárhæð er útflutningur Hampiðjunnar sem nemur um 6 milljörðum en vörur 

Hamp iðjunnar eru mest megnis unnar erlendis. Tæknifyrirtækin framleiða veiðarfæri, sinna hönnun 

og fram leiðslu fiskvinnsluvéla, fjarskiptabúnaðar, skynjaratækni, umbúða, upplýsingatækni og kæl-

ingu svo eitthvað sé nefnt. Starfsmenn í þessum fyrirtækjum, sem vinna í verkefnum tengdum 

sjávar klasanum, eru um 1000 talsins. Bróðurpartur af starfsmönnum þessara fyrirtækja er tækni-

menntaður en að undanskildum stærstu fyrirtækjunum eru fáir starfsmenn þeirra menntaðir í 

markaðsmálum þótt margir stofnenda fyrirtækjanna hafi umtalsverða reynslu af vörusýningum og 

samskiptum við erlenda viðskiptavini. 

Um 30 fyrirtæki voru reiðubúin að áætla veltuaukningu árið 2011 í samanburði við árið 2010. Þessi 

fyrirtæki áætla að velta þeirra muni aukast um að meðaltali 10-15% á árinu 2011 sem skýrist fyrst 

og fremst með meiri útflutningi. Fyrirtækin gera ekki ráð fyrir verulegri aukningu á heimamarkaði en 
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mörg þeirra telja að nærmarkaðir fyrir tæknivörur og þjónustu muni halda áfram að skapa tækifæri 

fyrir þau. Hér er m.a. átt við Noreg og Færeyjar og að einhverju leiti Bretland og Kanada. Mun erfið-

ara virðist fyrir litlu fyrirtækin að feta sig áfram á fjærmörkuðum eins og í Asíu. Sum þeirra hafa 

komið sér upp neti umboðsaðila en viðskipti hafa verið lítil. Í sumum tilfellum virðist sem smæð 

fyrir tækjanna hafi orðið þeim til trafala, ekki síst á fjærmörkuðum. Einn viðmælandi hafði á orði að 

ísl ensk tæknifyrirtæki væru ágæt í að þróa vöruna en alltof lítið væri um stöðlun og því væri viðhald 

og þjónusta oft annmörkum háð. Það væri erfitt þegar viðskiptavinur hringdi frá Kína og tilkynnti að 

tækið væri í ólagi. 

Myndin hér að neðan sýnir veltu og útflutning í einstökum greinum í milljónum króna. Veltutölur 

allra fyrirtækjanna á listanum miðast við veltu þeirra í tengslum við Sjávarklasann. Þetta á m.a. 

við um Marel. Heildarvelta Hampiðjunnar er tekin með þótt drjúgur hluti starfsemi Hampiðjunnar 

sé á erlendri grund. Athygli vekur hversu stór hluti veltu þessara fyrirtækja er útflutningur á eigin 

vörumerki. Í viðtölum við forsvarsmenn fyrirtækjanna kom fram að útflutningur hefur aukist 

hlutfallslega vegna minni viðskipta hérlendis.

 

tækifæri og Hindranir

Athyglisvert er að nokkur fjölgun er í fjölda fyrirtækja með 10-30 starfsmenn. Tæknifyrirtæki í 

sjávarklasanum hafa lengst af verið annað hvort mjög smá, með 2-5 starfsmenn, eða mjög stór á 

íslenskan mælikvarða. Í því sambandi má nefna Héðinn sem var með á fimmta hundruð starfsmanna 

á fimmta áratug síðustu aldar. Þarna er þó að verða nokkur breyting þar sem fleiri meðalstór fyrirtæki, 

á íslenskan mælikvarða, hafa orðið til á þessu sviði á undanförnum áratug. Þarna kunna að liggja 

tækifæri sem vert er að gefa gaum. Þetta kom skýrt fram í viðtölum: „Með stækkun fyrirtækisins 

má segja að við séum á tímamótum. Nú þurfum við að hrökkva eða stökkva. Ef við náum að komast 

Mynd 13 – Velta og útflutningur tæknifyrirtækja í sjávarklasanum (mia. kr.)
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í það að verða með 30 manns í vinnu eða fleiri þá getum við styrkt markaðsteymið okkar og lagt 

meira kapp á söluna. Nú er maður allt í öllu.“

Um leið og fyrirtækin vilja vaxa viðurkenna viðmælendur okkar að það hafi í för með sér nýjar 

áskoranir: „Við höfum stækkað hægt og rólega. Auðvitað þýðir það að við þurfum að breyta um 

stjórnunarstíl. Við höfum kannski ekki hugsað það í þaula.“

Viðmælendur eru sammála um að ímynd landsins sem forystulands í sjávarútvegi hafi nýst þeim vel 

í þeirra útflutningi. Það átti ekki síst við á fjarlægari mörkuðum þar sem Íslendingar eru þekktir á 

þessu sviði innan sjávarútvegs og fiskvinnslu. Viðmælendur telja að í þessu sambandi mætti leggja 

meiri áherslu á að kynna þessa starfsemi erlendis og var nefnt í því sambandi að fyrirtækin gætu 

tekið sig meira saman á vörusýningum undir einum íslenskum hatti. Þetta hefur verið að hluta til 

reynt með ágætum árangri m.a. undir forystu Íslandsstofu.

náin tEngsl Í sjávarklasanum uPPHafið að nýskÖPunarfyrirtækjum

Stór hluti þeirra fyrirtækja sem rætt hefur verið við, eiga upptök sín í nánum tengslum milli þeirra 

og sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtækja. Myndin hér fyrir neðan sýnir hvernig dæmigert ferli hefur 

verið í samskiptum sjávarútvegsfyrirtækja og tæknifyrirtækja/frumkvöðla hefur leitt til þess að fjöldi 

tæknifyrirtækja er í eigin útflutningi á eigin vöumerki.

Mynd 13 – Samstarf innan sjávarklasans hefur skilað því að tugir íslenskra tæknifyrirtækja 

stunda sjálfstæða útflutningsstarfsemi tengda sjávarklasanum.
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 Í þessu sambandi hefur skipt sköpum áhugi yfirmanna fyrirtækjanna, skipstjórnenda, vinnslustjóra 

og útgerðarmanna á ýmsum nýjungum og viljinn til að auka virði hráefnis. Einn viðmælenda sagði:

„Ég var með hugmynd um að gera tæki. Ég fór niður í (tiltekið sjávarútvegsfyrirtæki) með þá vöru og 

þeir vildu strax kaupa hana. Þannig fékk ég eiginlega fljúgandi start.“

Annar viðmælandi sagði: „Ég fór til (tiltekins sjávarútvegsfyrirtækis) með hugmynd mína um betri 

kælingu afla. Ég stakk hitamæli í gegnum aflann í skipinu til þess að sýna þeim óhagræðið í 

hitamálunum. Hann var 4 gráður efst, síðan 8-10 gráður og loks lá ísinn á botninum. Þeir keyptu 

strax hugmyndina. Það sem skiptir miklu máli er að skipstjórarnir sjálfir vilja fá sem mest verðmæti 

úr aflanum.“

Það sem þurfti til við þróun tækninýjunga var þó ekki einungis viljinn til að ná meira virði út úr 

hrá efninu heldur einnig að kaupendur, íslenskur sjávarútvegur og fiskvinnsla, hefðu bolmagn til 

þess að leggja fé í þróun vöru. Að sögn stjórnenda tæknifyrirtækjanna áttuðu þeir sig betur á því 

þegar útflutningur hófst að kröfuharður heimamarkaður reyndist þeirra besti heimanmundur þar 

sem íslenski tæknibúnaðurinn var vel samkeppnishæfur erlendis. 

Í viðræðum við stjórnendur tæknifyrirtækjanna kom fram að þeir sjá fyrir sér að vöxtur fyrirtækja 

þeirra geti numið að meðaltali um 10-15% á ári ef aðstæður, ekki síst hérlendis, eru hagfelldar þeirra 

starfsemi. Núverandi óvissa um kvótakerfið og framtíðarskipan í sjávaútvegi hefur dregið umtalsvert 

úr spurn eftir tæknibúnaði fyrir sjávarklasann hérlendis og því hefur útflutningur fyrirtækjanna aukist 

hlutfallslega meira. Bent hefur verið á að þörf fyrir fjárfestingu í greininni vegna viðhalds og kaupa 

á nýjum búnaði sé nú orðin töluverð og ekki sé ólíklegt að hún nemi um 16-20 milljörðum króna.

 

En það er ekki aðeins óvissa um framtíðarskipan í sjávarútvegi sem hefur sett strik í reikninginn. 

Stjórnendur tæknifyrirtækjanna benda einnig á að neikvæð umræða um sjávarútveg og kannski 

þekkingarleysi varðandi þau tækifæri sem felast í sjávarklasanum hafi haft neikvæð áhrif á fyrirtækin 

og dregið úr áhuga ungs fólks til að stofna nýsköpunarfyrirtæki á þessu sviði.

Í þessu samhengi má nefna að af þeim tæplega 70 fyrirtækjum sem bjóða tæknibúnað í tengslum 

við sjávarklasann er bróðurpartur þeirra stofnuð á síðustu tuttugu árum. Athygli vekur að á árinu 

2008-2010 var einungis eitt tæknifyrirtæki stofnað samkvæmt þeim gögnum sem aflað hefur verið. 

Stöðnun í fjölgun nýgræðinga í sjávarklasanum er alvarleg vísbending um að eitthvað sé að og vekja þurfi 

upp áhuga á þeim tækifærum sem felast í greininni. Eins og sjá má á mynd 13 hafa að jafnaði um tvö 

tæknifyrirtæki verið stofnuð á ári í sjávarklasanum á síðustu tveim áratugum. Á síðustu þrem árum ber 

hins vegar svo við að mjög fá fyrirtæki hafa verið stofnuð innan klasans á þessu sviði. Þetta er á sama 

tíma og fjöldi nýrra fyrirtækja í hvers konar nýsköpun hefur sjaldan eða aldrei verið meiri hérlendis. 
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Viðmælendur skýrsluhöfunda virðast sammála um að neikvæð umræða um sjávarútveg hafi skaðað 

í þessu sambandi. Einn stjórnandi tæknifyrirtækis komst svo að orði: „Það eru allir að tala um 

skapandi greinar, jarðhita- og ferðaþjónustu, en það er miklu minni áhugi á okkur. Okkar fyrirtæki 

fá ekki einu sinni að vera skilgreind sem hluti af skapandi geiranum hérlendis miðað við nýlegar 

skýrslur um hann. Það er búið að tala svo niður sjávarútveg að fáir vilja telja sig sem part af honum.“ 

Einn viðmælandi hafði á orði að þrátt fyrir að kenna mætti óstöðugleika um að ekki væri meiri vöxtur 

í tæknifyrirtækjum í sjávarklasanum, þá ættu menn líka að líta í eigin barm. Fyrst þyrftu fyrirtækin 

sjálf að spyrja sig hvers vegna þau ættu ekki í meiri samskiptum sín í milli, m.a. í sambandi við sölu- 

og markaðsmál erlendis. Þarna liggja tækifæri sem hafa ekki verið nýtt sem skyldi. Í því sambandi 

má nefna að jarðhitafyrirtæki hafa stofnað eitt regnhlífarfyrirtæki sem nefnist ENEX sem hefur með 

höndum sölu á þjónustu þessara fyrirtækja á erlendum mörkuðum. Í öðru lagi mætti velta fyrir sér 

hvers vegna íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hefðu lítið fjárfest í þessum fyrirtækjum. Það hefur ekki 

skapast hefð fyrir slíkum tengslum nema að mjög takmörkuðu leyti en í slíku samstarfi kunna þó 

að liggja tækifæri.

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvernig sambandi þeirra væri háttað við önnur fyrirtæki í 

greininni og í sjávarklasanum sem heild virðist ljóst að samskipti eru fremur takmörkuð. Sérhæfð 

fyrirtæki eiga samleið, ekki síst í útflutningi, hvort sem um er að ræða kælingu, fiskvinnslutæki 

o.s.frv. Hins vegar var mjög lítil vitneskja hjá viðmælendum um önnur tæknifyrirtæki í sjávarklasanum 

sem voru ekki með sömu grunnstarfsemi og viðmælendur. Þá var athyglisvert að tæknifyrirtækin 

áttu mörg hver gott samstarf við einstaka útgerðarfyrirtæki sem hafði varað lengi og skapast hafði 

traust. Athyglisvert er líka að sömu útgerðarfyrirtækin voru ítrekað nefnd þegar rætt var um jákvætt 

viðmót varðandi þróun nýrrar tækni og fjárfestingar í þekkingu. 

Mynd 14 – Fjöldi stofnaðra tæknifyrirtækja í sjávarklasanum.
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Mörg tæknifyrirtækin segjast hafa mætt skilningsleysi í bankakerfinu. Einn viðmælandi sagði að í 

uppsveiflunni hafi ríkt skilningsleysi á verkefnum tæknifyrirtækja í sjávarklasanum og hann hafi haft 

væntingar til þess að þetta mundi breytast eftir hrun. Þá tók hins vegar við, að hans mati, tímabil 

þar sem engar ákvarðanir voru teknar í bönkum og það tímabil stendur enn. Mörg fyrirtækjanna 

hafa fjármagnað sig með sölu tækjabúnaðar en þau hafa takmarkað svigrúm til þróunar. Allt að 

þriðjungur fyrirtækjanna hefur fengið styrki til þróunarverkefna, og þá einna helst frá AVS, og/eða 

átt samstarf við innlenda viðskiptavini um þróun vöru. Þessi þróunarvinna hefur verið þýðingarmikil 

fyrir fyrirtækin.

Tæknifyrirtæki í íslenska sjávarklasanum standa á krossgötum. Þessi fyrirtæki, að undanskildum 

þeim allra stærstu, hafa ekki verið fyrirferðamikil í umræðu um nýsköpun og tækifæri til vaxtar. En 

þessi fjölbreytta flóra fyrirtækja, sem samanstendur af tæplega 70 fyrirtækjum með eigið vörumerki, 

stækkar og útflutningur eykst. Með stöðugleika í umhverfi sjávarútvegs, auknum skilningi og áhuga 

á þeim tækifærum sem í sjávarklasanum felast og samstarfi milli fyrirtækjanna geta þau lagt grunn 

að bættum lífskjörum og skapað hundruðir vel launaðra starfa á þessum áratug.

Fyrstu niðurstöður kortlagningar tæknifyrirtækja í Sjávarklasanum og viðtöl við forsvarsmenn þeirra 

sýna:

 Verulegt umfang þessara fyrirtækja, bæði hvað varðar veltu og útflutning. Velta fyrirtækjanna er 

um 27 milljarðar króna og helmingur veltunnar er útflutningur. Starfsmenn fyrirtækjanna, sem 

sinna beint verkefnum í sjávarklasanum, eru um 1000 talsins.

 Áhyggjur varðandi hve fá ný fyrirtæki eru stofnuð í greininni og framtíðarhorfur hérlendis sem 

skýrist m.a. af óvissu í sjávarútvegi og andvaraleysi um stefnumörkun og samhæfingu á þessu 

sviði.

 Tækifæri til aukins samstarfs þessara fyrirtækja í framhaldi af þeirri kortlagningu sem hér hefur 

verið kynnt. Samstarf getur bæði snúið að því að kynna betur þessa starfsemi hérlendis og auka 

samstarf í rannsóknum og þróun en ekki síður í markaðssamstarfi erlendis. Á síðari fundi hóps 

tæknifyrirtækja kom fram áhugi á að skoða samstarf í markaðsmálum, innkaupum, útflutningi og 

í málefnum er vörðuðu hagsmuni þessarar greinar í heild. Áfram verður unnið að því.

Víða í samkeppnislöndum okkar hefur verið unnið að víðtækri stefnumótun um hvernig efla megi 

tæknigeira í tengslum við hafið. Hérlendis hefur lítið farið fyrir þessari umræðu og því geta tækifæri 

falist í því að tekin verði skref í þá átt hérlendis

Eftir samtöl við fulltrúa fjölmargra fyrirtækja voru nokkur atriði sem skýrsluhöfundar töldu að stæðu 

upp úr og gætu verið grundvöllur að sameiginlegri stefnumótun ...

 fyrirtækin þurfa að huga að auknu samstarfi – samvinna í markaðmsálum, innkaupum o.fl.
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 samnýta þarf tengsl við erlend stórfyrirtæki.

 fyrirtækin líða fyrir óstöðugleika í sjávarútvegi – Koma þarf umræðunni um kvótamálin í einhvern 

farveg sem einhver lágmarks sátt getur orðið um 

 efla þarf markaðsmenntun

 þörf er á fjárfestingum
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Í þessum kafla verður fjallað um fyrirtæki og stofnanir sem þróa og selja vörur úr lífverum í hafinu 

og nýta til þess aðferðir líftækninnar. Oftast er um að ræða nýtingu á lífvirkum efnum. Þessi efni 

geta til dæmis verið andoxunarefni, litarefni, ilmefni og bragðsterk efni og eru t.d. notuð í matvæli, 

lyf og snyrtivörur. Framleiðendur á lýsi falla bæði í þennan flokk, en framleiðsla á lyfjalýsi fellur 

undir líftækni, og einnig í flokk fyrirtækja er sinna matvælaframleiðslu þar sem lýsi er einnig notað 

í olíur til manneldis. 

Áhugi á rannsóknum og nýtingu sjávarlífvera innan líftækninnar hefur verið að aukast hin síðari 

ár þó umsvifin í svokallaðri sjávarlíftækni séu enn aðeins brot af heildarumsvifum líftæknigeirans 

á heimsvísu. Þó höfin þeki um 71% af yfirborði plánetunnar hafa vísindamenn hingað til beint 

sjónum sínum meira að lífríki á landi. Þannig er t.d. stærstur hluti lyfja sem þróaður hefur verið úr 

náttúruefnum unnin úr plöntum, dýrum eða örverum sem lifa á landi. 

Einungis um 5% af höfum jarðar hafa verið könnað til hlítar og talið er að um 1% af lífverum í 

höfunum séu að einhverju leyti rannsakaðar. Hver dropi af sjó er þannig fullur af lífverum sem 

menn þekkja ekki og hafa aldrei verið rannsakaðar. Ætla má að flóra þessara lífvera sé fjölbreytt og 

eiginleikarnir margbreytilegir. Aðstæður í undirdjúpunum eru afar ólíkar frá einum stað til annars, 

hvað varðar hita, þrýsting, birtu, seltu og sýrustig. Það er því auðvelt að ímynda sér að mikil tækifæri 

liggi í lífkerfi hafsins með tilliti til þeirra líf- og lyfjavirku efna sem ætla má að lífverurnar þar 

framleiði. 

Hvað Er sjávarlÍftækni ?

Áður en lengra er haldið er æskilegt að reyna að finna einhverja skilgreiningu á því hvað sjávarlíftækni 

er. Eflaust er hægt að nálgast það viðfangsefni frá ýmsum hliðum, en oft eru mörk starfs- og fræði-

greina fremur óljós. Þannig væri strangt til tekið hægt að skilgreina sum af þeim viðfangsefnum hér 

á landi sem eru tengd sjávarlíftækni fremur sem matvælavinnslu, en við kjósum hér að hafa skil-

greininguna fremur víða þannig að hún rúmi fleiri fyrirtæki en færri. 

Í skýrslu sem gefin var út í febrúar 2002 af Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins á Akureyri og ber heitið 

Möguleikar í sjávarlíftækni á Íslandi er að finna skilgreiningu á líftækni og sjávarlíftækni. Samkvæmt 

skilgreiningu í skýrslunni er líftækni skilgreind sem það fag þar sem frumur eða frumuhlutar eru 

Líftæknigeiri

Kafli 7
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notuð til þess að framkvæma efnahvörf til að framleiða efni sem við getum nýtt okkur.1 Notast er við 

aðferðir í erfðaverkfræði, sameindaerfðafræði, ónæmisfræði, frumulíffræði, gerjunartækni, auk ferla 

til þess að aðskilja og hreinsa efni. 

Skilgreining á sjávarlíftækni er sú sama og á líftækni, nema að þá er átt við frumur eða frumuhluta 

sjávarlífvera en ekki landlífvera. Samkvæmt þessu eru t.d. ensím og bætiefni sem unnin eru úr 

fiskslógi líftæknilegar afurðir en hins vegar eru þurrkaðir fiskhausar og aðrar „hefðbundnar” afurðir 

ekki líftæknilegar afurðir.“

Því má bæta við að hefðbundnar kynbætur eru ekki viðfangsefni sjávarlíftækni. Hins vegar mundi 

kortlagning erfðamengja falla undir líftækni og eins geta breytingar á genum til að ná fram ákveðnum 

eiginleikum fallið undir líftækni. 

Rannsóknir á sviði sjávarlíftækni hafa auðvitað umtalsvert gildi í sjálfu sér, en þegar kemur að 

hagnýtu gildi slíkra rannsókna virðast möguleikarnir óþrjótandi. Með aðferðum líftækni er t.d hægt 

að rannsaka og nýta eiginleika sem lífverur í hafinu hafa þróað. Þetta geta verið eiginleikar eins 

og t.d. kuldaþol, vörn gegn oxunarálagi og örverum, en um leið og tekist hefur að einangra þessa 

eiginleika er hægt að nýta þá við ræktun t.d. á landi. 

Talið er að fjölmargar sjávarlífverur sem ekki hafa verið rannsakaðar framleiði og gefi frá sér 

ýmis lífvirk efni með áður óþekkta eiginleika. Þessi lífvirku efni eru stundum nefnd annars stigs 

efnaskiptaafurðir, en það eru efni sem eru lífverunni í sjálfu sér ekki bráðnauðynleg til vaxtar en 

veita henni forskot í lífsbaráttunni. Þessi efni geta til dæmis verið andoxunarefni, litarefni, ilmefni 

og bragðsterk efni sem lífveran framleiðir sér til varnar, til fæðuöflunar, samskipta og fleira. Þessi 

efni er sum hægt að nýta m.a. í lyfjaiðnaði, en nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að með aðferðum 

líftækni er hægt að þróa efni með lyfjavirkni sem hafa meiri virkni í líkamanum en sambærileg efni 

unnin með efnafræðilegum aðferðum. 

En afurðir sjávarlíftækni geta ekki aðeins nýst á sviði lyfjaframleiðslu. Miklir möguleikar eru einnig 

m.a. á sviði heilsu- og lækningavara, í snyrtivörum og fæðubótarefnum og vörum tengdum fiskeldi. 

Auk þess er verið skoða möguleika á að blanda lífvirkum efnum í matvæli og þróun líftæknilegra 

aðferða við að framleiða eldsneyti eru komnar nokkuð á veg. 

Frá upphafi áttunda áratugar síðustu aldar, en við þann tíma er oft miðað þegar horft er til upphafs 

sjávarlíftækninnar, hefur tekist að einangra um 20.000 ný efni sem nýst geta við þróun líftækniafurða 

og lyfja með aðferðum sjávarlíftækninnar. 

1. Möguleikar í sjávarlíftækni á Íslandi.
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sjávarlÍftæknigEirinn á HEimsvÍsu

Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Maritime Board of the European Science Foundation er 

áætlað að vöxtur í sjávarlíftækni geti orðið um 12% á ári. Forsendur vaxtar að mati skýrsluhöfunda 

eru m.a. þær að góð samvinna náist á milli fyrirtækja, háskóla og annarra er hagsmuna eiga að gæta. 

Í skýrslunni er talið að þessi geiri hafi velt um 2,8 milljörðum Evra á heimsvísu árið 2010. 

Í annarri skýrslu sem gefin var út af Global Industry Analyst, Inc. er gert ráð fyrir að umsvif á 

sjávarlíftæknimarkaðinum á heimsvísu muni ná 4.1 milljarði Bandaríkjadala 2015. Talið er að 

það sem muni helst hafa áhrif verði aukin eftirspurn eftir lækna- og lyfjatengdum vörum, fiskeldi, 

fæðubótarefnum (nutraceutical) og vörum fyrir iðnaðarframleiðslu. Bent er á að heldur hafi hægt á 

vexti í þessari grein á árunum 2008 og 2009 í kjölfar kreppunnar, en nú virðist sem fyrirtækin séu 

að ná sér á strik á ný. 

Mynd 16 – Á myndinni eru mismunandi tegundir af plöntusvifi sem eru örsmáar, venjulega smásæjar 

plöntur eða lífverur sem líkjast plöntum og fljóta í sjónum. Þær mynda undirstöðu fæðukeðjunnar í 

hafinu og þá um leið fæðu allra annarra dýra í sjónum, beint eða óbeint. (Mynd NASA)
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Þegar kemur að mörkuðum fyrir afurðir sjávarlíftækni er sviðið breitt, allt frá kaupendum að fóðurvörum 

til lyfja og alltaf eru að bætast við nýjungar sem fjölga möguleikum kaupenda. Í snyrtivörugeiranum 

er nú t.d. komin undirflokkur sem nefnist virkar snyrtivörur eða „cosmoceuticals“. Þetta eru vörur 

sem eru einhvers staðar á bilinu milli fæðubótarefna og lyfja; efni sem rannsóknir hafa sýnt að 

breyta eiginleikum húðar við reglulega notkun. 

Á meðfylgjandi mynd má sjá hinar mismunandi greinar sjávarlíftækni og hvernig hagnaðarvon eykst 

eftir því sem varan verður flóknari og krefst meiri tíma og rannsókna. Myndin segir okkur líka að þær 

vörur krefjast meiri fjármuna og að þolinmæði fjárfesta þarf að vera mikil. 

Stærsti markaðurinn fyrir afurðir líftækni og sá sem er í örustum vexti tengist heilbrigðisþjónustu. 

Einnig er mikill vöxtur í þeim hluta geirans sem nefndur er “marine bioactive substances”. Þegar 

kemur að iðnaðarlíftækni eru fá slík fyrirtæki skráð á hlutabréfamörkuðum. Hins vegar er ekki 

óalgengt að fyrirtæki sem voru iðnaðarlíftæknifyrirtæki, hafi þróast og færst upp í verðmætari enda 

þessa geira með því að bjóða upp á verktöku eða útfærslu á aðferðafræði fyrir sérstaka ferla, til 

dæmis í lyfjaþróun.2

Í Japan og Bandaríkjunum er mikil aukning á fjárstreymi til rannsókna á þessu sviði og óhætt er 

að fullyrða að þessi ríki séu leiðandi á markaði fyrir afurðir tengdar sjávarlíftækni. Í Bandaríkjunum 

hefur verið komið á stofn mörgum vel búnum rannsóknastofnunum er sérhæfa sig á þessu sviði. 

Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Evrópusambandinu 2003 um líftæknigeirann var sjónum 

m.a. beint að smærri hagkerfum eins og Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku, Íslandi og Sviss, en að mati 

skýrsluhöfunda virtist einna hraðastur vöxtur í líftæknigeiranum í þessum ríkjum. Velta má því fyrir 

2. Frá þróunarstarfi til markaðsárangurs 

Snyrtivörur

Lyf

Fjárfesting, tími og rannsóknir
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sér hvort að Ísland hafi tapað niður því forskoti sem þarna er rætt um. Mikil áhersla og miklum 

fjármunum hefur verið varið til þess að þróa þennan geira í nágrannaríkjunum og ör þróun hefur t.d. 

verið í Noregi, en þar er litið svo á að þróun hafi verið frá fiskveiðum til fiskeldis og að næsta skrefið 

sé sjávarlíftækni. Norsk stjórnvöld hafa sett sér háleit markmið í þessum efnum sem felast m.a. í 

að fækka flöskuhálsum, efla klasa og auka norrænt samstarf og ekki síður alþjóðlegt samstarf. Litið 

verður sérstaklega til þessa hvar Norðmenn eru sterkir fyrir og er þá fyrst of fremst verið að tala um 

líftækni tengda hafinu og fiskeldi. Meðal þess sem norsk stjórnvöld hafa gert er að stuðla að því að 

sett hefur verið á fót hið svokallaða Arena verkefni og fjallað var um í öðrum kafla. Árið 2008 voru 

skilgreindir 22 klasar innan verkefnisins. Þeirra á meðal var Omegaland klasinn sem staðsettur er 

í Álasundi og einbeitir sér að fyrirtækjum í þróaðri lýsisvinnslu, en á árunum 2004-2006 var lögð 

áhersla á tækifæri tengd sjávarlíftækni í gegnum Bioklynge Nord sjávarlíftækniklasann. Utan við 

þetta verkefni eru svo að þróast klasar tengdir sjávarlíftækni aðallega í Tromsö og Bergen. Í Tromsö 

voru árið 2010 um 500 starfsmenn tengdir um 400 líftæknifyrirtækjum. Stærst af þeim fyrirtækjum 

er ProBio sem framleiðir Omega-3 og lyfjavörur, en fyrirtækið er með um 240 starfsmenn og veltir 

rúmlega 300 milljónum NOK.

Ef litið er til landa utan Evrópu við Norður-Atlantshaf þá hefur Kanada verið að styrkja stöðu sína 

verulega, en á Nova Scotia svæðinu aðallega í Halifax er að verða til klasi um 55 fyrirtækja er tengjast 

sjávarlíftækni. Áætlað er að þessi fyrirtæki fjárfesti árlega fyrir um 110 milljónir Kanadadollara í 

rannsóknum. The National Research Council í Kanada lagði á tímabilinum 2005-2010 til um 25 

milljónir Kanadadollara til að örva vöxt og þróun þessa klasa og efla fyrirtæki. 

staða Íslands 

Hér á landi starfa a.m.k. 14 fyrirtæki á sviði sjávarlíftækni, en starfsmenn hjá þessum fyrirtækjum 

eru á bilinu 50-70. Eftirfarandi fyrirtæki starfa innan sjávarlíftæknigeirans á Íslandi: Matís, Lýsi hf, 

ChemoBacter, Iceprotein, Marinox ehf., Grýta, Norður, Esímtækni, Primex, Genís, Kerecis, MPF 

Ísland ehf., BioPol og Akthelia ehf. 

Flest fyrirtæki sem eru í þessum geira eru enn með vörur á rannsóknarstigi og hafa ekki hafið 

eiginlega framleiðslu. Nokkur fyrirtæki eru þó komin lengra og eru að selja vörur inn á markaði 

bæði hér á landi og erlendis. Hér má nefna Primex, Norður og Ensímtækni, en þessi fyrirtæki eru 

búin að vera með starfsemi lengur en 10 ár. Einnig má nefna Lýsi hf. sem hefur verið með starf - 

semi síðan 1938. Það reyndist erfitt að fá fyrirtæki til að gefa upp tölur um veltu, en ætla verður að 

heildarumsvif séu á bilinu 600 milljónir til einn milljarður. Öll fyrirtækin stefna að því að markaðssetja 

vörur sínar fyrst og fremst á erlendum mörkuðum. 

Á Íslandi hefur Matís látið mest að sér kveða í tengslum við verkefni tengd líftækni. Verkefnin 

hafa m.a. falist í því að skima fyrir lífvirkum efnum í íslenskri náttúru. Í leit að lífvirku efnunum 

er lögð mikil áhersla á hafið. Möguleikar eru m.a. í nýtingu á þörungum og aukaafurðum úr fiski. 

Matís hefur einnig verið að skoða nýtingu á sæbjúgum og hákarlabrjóski þar sem íslensk ensím úr 
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örverusafni Matís eru notuð við vinnsluna. Einnig eru nokkur fyrirtæki sem sérhæfa sig að einhverju 

eða öllu leyti í iðnaði eða rannsóknum nátengdum sjávarlíftækni. Viðfangsefni þessara fyrirtækja 

hafa fyrst og fremst verið að auka nýtingu sjávarfangs og hefur hráefnið í þær vörur sem verið er að 

þróa í flestum tilvikum verið það sem til fellur við hefðbundna vinnslu sjávarafurða. Fyrirtækin sækja 

inn á ólíka markaði með vörur sínar. Flest fyrirtækin eru að selja eða þróa vörur fyrir matvælavinnslu 

eða fyrir lyfja og lækningavörumarkaðinn, en einnig er verið að vinna vörur til iðnaðarframleiðslu, 

fæðubótarefni, snyrtivörur og vörur fyrir fiskeldi. Sjá yfirlit yfir fyrirtæki. 

Þegar kemur að því að byggja upp öflug fyrirtæki í sjávarlíftækni á Íslandi kemur fljótlega upp 

spurningin um hvort hér séu aðstæður svipaðar eða ólíkar því sem gerist annars staðar? Sérstaða 

getur jú skapað forskot og styrk sem aðrir hafa ekki. Aðgangur að hafi skapar ekki sérstöðu í 

sjálfu sér og ekki verður sagt að fjöldi vísindamanna sé óvenju mikill nema þegar beitt er hinni 

klassísku höfðatölureglu. Þegar kemur að því að meta hver sé staða Íslands í samanburði við helstu 

þjóðir er við berum okkur saman við þegar kemur að sjávarlíftækni, eru nokkur atriði helst nefnd. 

Hafsvæðið býður um margt upp á töluverða fjölbreytni og lífríkið sem laðar að sér og viðheldur 

stórum fiskistofnum virðist öflugt. Rúmlega 2000 tegundir botndýra hafa t.d. fundist og verið 

greindar innan lögsögunnar, en árið 1992 fór af stað verkefni til að kanna tegundasamsetningu, 

útbreiðslu og magn botndýra í hafinu umhverfis Ísland.

tækifæri og áskoranir

Almennt er talið að efnin úr íslenskri náttúru hafi sérstöðu m.a. vegna þess að lífverur í íslenskri 

náttúru búa við erfið skilyrði á norðurslóðum og hafa þurft að framleiða öflug lífefni til að þola ytra 

álag. Ímynd landsins þegar kemur að náttúru og umhverfi er einnig fremur góð og tengist hreinleika, 

sjávarútvegi og náttúrfegurð, en sú ímynd getur stutt við vörur í ákveðnum afurðaflokkum eins og 

t.d. heilsuvörum og snyrtivörum. Þegar kemur að íslenska vísindasamfélaginu er hægt að líta á 

smæð þess sem ákveðinn styrk. Boðleiðir eru stuttar og tækifæri til þess að vinna þvert á fræðasvið 

eru mikil. Þó heildarfjöldi fræðimanna sé ekki mikill virðast gæði þess rannsóknarstarfs sem unnið 

er vera mikil og áhugi er meðal erlendra fræðimanna á samstarfi í tengslum við rannsóknir. En 

þó rannsóknarhluti líftæknigeirans sé nokkuð sterkur hefur verið á það bent að þekking á sölu og 

markaðssetningu sé fremur takmörkuð og standi mörgum líftæknifyrirtækjum fyrir þrifum. Einn 

viðmælandi taldi að eina ráð Íslendinga til að takast á við þann vanda væri að viðurkenna vanmátt 

okkar og kaupa þá þjónustu af erlendum aðilum, a.m.k. meðan fyrirtækin væru að fóta sig inn á 

þessum nýju mörkuðum. 

Í samtölum við fulltrúa sumra líftæknifyrirtækja kom fram það viðhorf að erfiðlega gengi að fá 

fjármagn inn í slík fyrirtæki hér á landi, enda væru þau mörg hver fjárvana. Fjárfestar virðast halda að 

sér höndum og fyrirtækin upplifa mörg hver að samkeppnissjóðir hins opinbera séu frekar sniðnir að 

þörfum stofnana en fyrirtækja. Aðrir voru jákvæðari og töluðu um að fjármögnun hafi gengið ágætlega. 

Þetta virtist sérstaklega eiga við þar sem fyrirtækin höfðu fengið öflugt sjávarútvegsfyrirtæki inn 

í hluthafahópinn. Aðkoma þeirra gerði fjármögnun einfaldari og trúverðugleiki gagnvart fjárfestum 
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jókst. Einnig var talað um að með þeim kæmi ákveðin fagmennska í rekstri, aukin þekking og 

rekstraragi. 

Sumir þessara aðila töldu að opinberar stofnanir væru að soga til sín of mikið af því fjármagni sem 

kemur frá rannsóknarsjóðum. Í mörgum tilfellum eru hinsvegar stofnanirnar að sækja fé í sjóðina 

með fyrirtækjunum til að framkvæma rannsóknir og þróun fyrir líftæknifyrirtækin, enda oft með 

betri að stöðu og fleiri rannsóknarmenn en fyrirtækin. Til dæmis eru flest sjávarlíftækniverkefni sem 

unnin eru á Matís samstarfsverkefni Matís og fyrirtækja í greininni. 

Einnig var rætt um að það vantaði tillfinnanlega þekkingu á markaðsmálum í þessum geira. Þetta 

hefði áhrif á áherslur í vöruþróun og einnig ylli þetta því að erfitt væri að komast djúpt inn á markaði.

 

Ljóst er að efla má verulega þann hluta sjávarklasans sem lýtur að líftækni og auka fjölbreytni þeirra 

verkefna. Á það hefur t.d. verið bent að hér hafi kannski verið of mikil áhersla lögð á líftæknilega 

nýtingu á vannýttum fiskúrgangi, en minni áhersla verið lögð á viðskiptahugmyndir sem ganga út á 

að uppfylla þörf á markaði.3

Hér er það kannski fyrst of fremst breytt hugarfar sem þarf að koma til, en þó ekki bara það því 

eins og víða annars staðar í sjávarklasanum er skortur á markaðsþekkingu og samþætting markaðs- 

og þróunarvinnu ábótavant. Annað sem tengist mannauði lýtur að íslenska menntakerfinu. Það er 

stundum talað um að tvö helstu skilyrði fyrir vexti séu öflugt rannsóknarsamfélag og fjöldi útskrifaðra 

nemenda með þjálfun. Lengst af hefur lítil áhersla verið lögð á hafið innan Háskóla Íslands og hafa 

svokölluð framleiðslufræði fengið litla athygli. Efnaverkfræði er t.d. aðeins hægt að læra erlendis 

og fáir eru menntaðir í flæðiferlum (process technology). Háskólinn á Akureyri hefur aðeins reynt 

að bæta úr þessu og býður hann nú einn íslenskra háskóla upp á sérhæft nám í líftækni, en nám á 

skyldum sviðum er í boði við Háskóla Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólann á Hólum. 

Eins og fyrr segir er líftækni tiltölulega ný grein innan Háskólans á Akureyri, en hún hefur verið 

kennd frá haustinu 2002. Alls hafa um 65 nemendur skráð sig í nám í Líftækni og þar af 26 lokið 

námi. Ljóst er að gera má mun betur í tengslum við menntun er nýst getur greinum eins og líftækni. 

Ekki er að efa að tækifærin eru næg. Til að tryggja að þessi menntun nýtist er afar mikilvægt að 

háskólar landsins og atvinnulíf séu samstíga og vinni vel saman. 

mEðfylgjandi Er yfirlit yfir starfsEmi HElstu fyrirtækja Í lÍftækni:

 

 lýsi hf. (Stofnað 1938)

 Lýsi hf. er án efa stærsta fyrirtækið er tengist líftækni. Ekki mun þó nema hluti af starfseminni falla 

undir þennan flokk, en óhætt er að fullyrða að öll flóknari vinnsla sem tengist t.d. lyfjalýsi eigi hér 

heima. Auk afurða unnum úr fiskiolíu hefur LÝSI einnig verið leiðandi í þróun og markaðssetningu 

3. Líftækninet í auðlindalíftækni
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á fæðubótarefnum og vítamínum. Aðalverksmiðja og höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Reykjavík en 

þess utan er LÝSI með lifrarbræðslu, hausaþurrkun og framleiðslu á gæludýrafóðri í Þorlákshöfn. 

 sero/grýta (Stofnað 1999)

 Fyrirtæki sem er staðsett í mjólkurstöðinni á Blönduósi. Notar fiskprótein til að framleiða bragðefni 

og súpur til útflutnings. Þá framleiðir fyrirtækið bragðefni úr humarklóm, þangi og margskyns 

afskurðum fiskvinnslu. Þeir sem kaupa vörur fyrirtækisins eru stórir súpuframleiðendur og þeir 

sem framleiða allskonar bragðefni fyrir veitingahús og matvælaiðnað. Humarkraftur fer m.a. til 

eins stærsta bragðefnafyrirtækis heims í Þýsklandi. Grýta er eigu Auðhumlu, samvinnufélags 

mjólkurframleiðenda. 4-5 manns starfa nú við fyrirtækið en gert er ráð fyrir að í framtíðinni verði 

þetta 10-15 manna fyrirtæki.

 norðurÍs /norður ( Stofnað 1999)

 Vinnsla NorðurBragðs fer fram á Höfn. Fyrirtækið var stofnað árið 1999 af Norðri ehf. en það 

fyrirtæki er í eigu vísindamanna og sérfræðinga. Verkefnið var rannsóknir á kuldavirkum ensímum 

og hvernig hægt er að nýta ensímin í iðnaði. Meðal þess sem NorðurÍs hefur þróað eru aðferðir til 

að framleiða NorðurBragð. NorðurBragð er frosið þykkni sem kallar fram ferskt sjávarbragð. Það 

er unnið úr sjávarfangi og er algjörlega án íblöndunarefna.

 Primex (Stofnað 1999)

 Verksmiðja sett á laggirnar 1999. Vinnur Kítósan úr rækjuskel, en efnið er þekkt og mikið notað 

í fæðubótar- og snyrtivöruiðnaði. Hluthafar fyrirtækis í dag eru Ramminn, Nýsköpunarsjóður, 

Samherji og Síldarvinnsla. Fyrirtækið síðan 2005 búið að fara í gegnum mikla endurskipulagningu 

og á ný er nú að skapast svigrúm til aukinnar rannsóknar og þróunarvinnu. Fyrirtækið er með tvö 

vörumerki og er á fullu í vöruþróun. Vinna að rannsóknum á efni sem getur aukið geymsluþol á 

kjöti og fiski. Gera ráð fyrir þriðjungs stækkun á næstu tveimur árum. 

 genís (Stofnað 2005)

 Genís sprettur út úr fyritækinu Primex og hefur frá árinu 2005, undir stjórn Jóhannesar Gísla-

sonar, einbeitt sér að þróun á Kítósan til notkunar við bæklunarskurðlækningar með ígræðslu 

í beinvef. Niðurstöður verkefnisins hafa skapað grundvöll fyrir viðamikla einkaleyfisumsókn en 

félagið hefur þegar lagt inn nokkrar einkaleyfaumsóknir sem tengjast verkefninu og var fyrsta 

einkaleyfið formlega veitt í Evrópu á 2008. Komið hefur í ljós að Kítósan er beinvaxtarhvetjandi 

auk þess að hafa t.d. bólguhemjandi eiginleika. Stjórnun eiginleika kítósansins og stjórnun 

efnisgerðar og efniseiginleika hýdroxýapatítsins, svo og samspil þessara þátta á örskala, munu 

gegna lykilhlutverki í að hanna beinsement með heppilegum eiginleikum hvað varðar t.d. lífvirkni, 

styrk og hörðnunartíma. Markmiðið er að þróa nýjar vörur fyrir bæklunarskurðlækna. Áætlað er að 

árið 2012 muni fyrirtækið vera farið að hafa tekjur af framleiðslunni. Núverandi hluthafar í Genís 

eru Ný sköpunarsjóður atvinnulífsins og Hólshyrna ehf. 
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 iceprotein (Stofnað 2005)

 Iceprotein er staðsett í Verinu, Vísindagörðum, Sauðarkróki. Fyrirtækið var stofnað 2005 sem 

sprotafyrirtæki byggt á rannsóknum RF (nú Matís ohf). Markmiðið var nýting vannýttra próteina 

með þróun, framleiðslu og sölu próteinafurða fyrst og fremst úr fiski. Það hefur lengst af verið 

megináherslan, en að undanförnu hefur verið jafnframt horft til annarrar uppsprettu próteina og 

ýmissa þróunarverkefna með matvælavinnslum. Einnig er fyrirtækið aðili að tveggja ára verkefni 

með Matís sem lýkur 2011 og felst í að þróa vinnslulínu til að framleiða hágæða lífvirk ufsapeptíð 

og lágmarka oxun (þránun) sem er vandamál í núverandi vinnslu. Eigendur fyrirtækisins eru tveir, 

FISK Seafood hf og Matís hf. 

 Ensímtækni ehf /Zymetech (Stofnað 1996)

 Ensímtækni ehf. sérhæfir sig í rannsóknum á ensímum unnum úr sjávarlífverum. Ein helsta 

vara fyrirtækisins er PENZIM húðáburður en fyrirtækið býður upp á vörur sínar í ýmsum löndum 

Evrópu og nýlega Bandaríkjunum. Vörur sem fyrirtækið selur flokkast að mestu undir snyrtivöru 

og vörur sem hafa læknandi áhrif. Fyrirtækið var stofnað af Jóni Braga Bjarnasyni prófessor í 

lífefnafræði við Háskóla Íslands ásamt nokkrum öðrum. 

 kerecis ehf (Stofnað 2007)

 Kerecis ehf. fæst við rannsóknir, vöruþróun og framleiðslu á lækningavörum unnum úr fiski-

próteinum. Kerecis mun einbeita sér að vöruþróun fyrir þann hluta lækningavörumarkaðarins sem 

snýr að meðhöndlun á sköðuðum vef („tissue engineering“). Vörur og tækni fyrirtækisins eru á 

þróunarstigi og er skráning á einkaleyfum hafin til að verja tækni félagsins. Hráefni í framleiðslu 

Kerecis er unnið úr eldisþorski frá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru. Árið 2010 setti fyrirtækið á stofn 

lækningavöruverksmiðju á Ísafirði. Þar starfa nú 5 manns, en ef áætlanir fyrirtækisins ganga eftir 

er gert ráð fyrir 15 starfsmönnun strax á næsta ári við framleiðslu, gæðaeftirliti og mælingar.

 mPf Ísland ehf. (Stofnað 2006) 

 Fyrirtæki er með starfsemi í Grindavík. Það framleiðir hágæða fiskiprótein skv einkaleyfisvarinni 

aðferð úr afskurði og beinamarningi bæði sem íblöndunarefni í fiskvörur en einnig sem hráefni í 

s.k. surimi. Fyrirtækið er einnig að þróa þurrkuð prótein til manneldis, t.d. sem fæðubótarefni.

 bioPol ehf, (Stofnað 2007 )

 Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf er staðsett á Skagaströnd og hóf formlega starfsemi þann 1. 

sept ember 2007. Starfsmenn setursins eru 5. Kjarnastarfsemi setursins byggist á rannsóknum 

á líf ríki Húnaflóa. Markmið rannsóknanna geta m.a. beinst að möguleikum á nýtingu sjávarfangs 

sem ekki hefur haft skilgreind not eða eiginleikar ekki verið þekktir. Einnig gæti rannsóknarstarfið 

beinst að umhverfisvöktun með sérstaka áherslu á að fylgjast með breytingum á lífríkinu, áhrifa-

völdum og afleiðingum.
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 akthelia ehf. (Stofnað 2002) 

 Akthelia Pharmaceuticals var stofnað árið 2002 af nokkrum íslenskum og sænskum vísinda-

mönnum. Fyrirtækið þróar sýklalyf sem innihalda vissar smásameindir sem geta örvað meðfæddar 

varnir líkamans og þannig unnið bug á smitsjúkdómum. Notast er við lyfjavirk peptíð sem m.a. 

eru unnin úr fiskroði. Fyrirtækið hefur sótt um tvö einkaleyfi til verndar tækninni sem lyfjaþróunin 

byggir á. Í gangi eru forklínískar og klínískar rannsóknir sem prófa virkni tækninnar gegn sýkingum 

í meltingarvegi og öndunarfærum.
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Í þessum kafla er fjallað um helstu stofnanir er sinna menntun og þjálfun fyrir þær atvinnugreinar 

er falla undir sjávarklasann og þær stofnanir og fyrirtæki er sinna rannsóknum öðrum en þeim 

er fallið geta undir reglubundið eftirlit og vöktun. Einnig er aðeins fjallað um hvernig er búið 

að rannsóknastarfsemi hér á landi. Í tengslum við mörg af þeim fyrirtækjum sem starfa innan 

sjávaklasans er unnið viðamikið rannsóknastarf. Hér er átt við fyrirtæki eins og þau sem eru að þróa 

tæki og búnað fyrir sjávarútveg og fiskvinnslu og einnig fyrirtæki sem vinna að rannsóknum í tengslum 

við fiskeldi og líftækni en sum þeirra eru enn sem komið er fyrst og fremst rannsóknafyrirtæki þar 

sem viðskipti með eiginlega vöru eru í raun ekki hafin. Hér munum við þó síður beina sjónum 

okkar að þeirri starfsemi, en fremur að því hvernig rannsókna- og menntasamfélagið styður við þau 

fyrirtæki og eins er markmiðið að vekja athygli á öllum þeim ónýttu möguleikum sem er að finna í 

tengslum við rannsóknir á hafinu. 

staðan á Íslandi

Fjölmargar stofnanir koma að rannsóknum á hafinu og lífríki þess hér við land og eru þessar rannsóknir 

mismikill hluti af starfsemi þeirra. Meðal þeirra stofnana er t.d. Siglingastofnun, Orkustofnun sem 

hefur komið að rannsóknum í tengslum við auðlindir á og undir hafsbotninum, Veðurstofan sem annast 

rannsóknir á hafsvæðinu, veðurfari og áhrifum hafstrauma á það og nokkur sjálfstæð rannsókna-

setur sem starfrækt eru í kringum landið. Einnig hafa Háskólarnir HÍ og HA komið að rannsóknum 

í hafinu, en þær tvær stofnanir sem hafa mest umsvif í tengslum við haftengdra starfsemi og 

hafið eru Hafrannsóknastofnun Íslands og Matís. Hjá Hafrannsóknastofnun starfa um 160 manns 

og er starfseminni skipt í þrjú rannsóknarsvið sem eru sjó- og vistfræðisvið, nytjastofnasvið og 

yfirráðgjafasviði. Stofnunin rekur síðan stoðdeildir eins og útibú og tilraunaeldisstöð í Grindavík. 

Þó að hér sé kosið að setja starf Hafrannsóknastofnunar undir rannsóknir gengur mestur hluti af 

starfseminni út á vöktun sem beinlínis styður við fiskveiðiráðgjöf stofnunarinnar. Fjórum sinnum 

á ári fara skip stofnunarinnnar allt í kringum landið og mæla hitastig, seltu, haftstrauma og ýmsa 

eðliseiginleika sjávar og framleiðni. Þannig er Hafrannsóknastofnun með nokkuð umfangsmikið 

vöktunarstarf. Þessi vöktun er um margt öflugri en hjá nokkuri annarri þjóð. 

Sú gagnaöflun sem fer fram í gegnum vöktunarstarf stofnunarinnar er mjög ítarleg. Þetta á við um 

lífríkið í hafinu og fiskistofnana, hita og strauma ofl. Tíminn sem stofnunin hefur haldið úti þessari 

starfsemi er langur og stöðugleikinn mikill. Ekki hefur mikið verið átt við grunnnálgunina þegar 
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kemur að þessum rannsóknum. Þessi stöðugleiki hefur tryggt það að þau gögn sem stofnunin ræður 

yfir eru að mati margra afar mikilvæg og verðmæt. 

Meðan að rannsóknir á fiskistofnum í hafinu eru meginviðfangsefni Hafrannsóknastofnunarinnar 

má segja að verkefni Matís séu öðru fremur að efla nýsköpun og vöruþróun í tengslum við þær 

greinar sem vinna með afurðir úr hafinu eins og t.d. sjávarútveg, fiskvinnslu, og fiskeldi. Hlutafélagið 

Matís ohf. tók til starfa í janúar 2007 og heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Í 

hlutafélaginu sameinuðust þrjár ríkisstofnanir sem unnið höfðu að matvælarannsóknum og þróun 

í matvælaiðnaði. Þetta voru Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Matvælarannsóknir Keldnaholti og 

Rannsóknastofa Umhverfisstofnunar. Starfsemi Matís er skipt í 5 fagsvið sem eru: 

 Vinnsla, virðisaukning og eldi 

 Öryggi, umhverfi og erfðir 

 Mælingar og miðlun

 Nýsköpun og neytendur

 Líftækni og lífefni

Tæplega 100 manns starfa hjá Matís á starfsstöðum í Reykjavík, Akureyri, Egilsstöðum, Flúðum, 

Höfn í Hornafirði, Ísafirði, Neskaupstað, Sauðárkróki og Vestmannaeyjum. Þó stærstur hluti af 

starfsemi Matís tengist rannsóknum er lúta að nýtingu auðlinda hafsins eru verkefnin fjölbreyttari 

og tengjast fjölmörgum sviðum. Matís er með mjög umfangsmiklar rannsóknir á sviði sjávarlíftækni 

sem amk 20 manns koma að.

Fjárhagsleg umsvif helstu rannsóknastofnana eru á íslenskan mælikvarða töluverð þó ætla 

megi að samsvarandi stofnanir erlendis hafi úr töluvert meiri fjármunum að moða. Veltan hjá 

Hafrannsóknastofnun árið 2010 var t.d. um 2,4 milljarðar. Af fjárlögum komu 2/3, en 1/3 komu úr 

sjóðum, mikið úr samkeppnissjóðum og Evrópusjóðum. Hjá Matís námu umsvifin um 1,2 milljörðum 

króna. Um 65% af tekjum koma úr innlendum og erlendum samkeppnissjóðum og fyrirtækjum en 

35% frá hinu opinbera. Hlutur tekna úr erlendum samkeppnissjóðum hefur aukist mikið hjá Matís 

undanfarin ár og leiðir félagið nokkur stór Evrópuverkefni. Fyrir utan þá fjármuni sem lagðir eru til 

rannsókna hjá Hafrannsóknastofnun hafa Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki lagt til fjármuni og skip og 

búnað til rannsókna og þróunar á veiðum t.d. á makríl og loðnu, en erfitt er að átta sig á um hversu 

háar upphæðir er að ræða. Ef litið er á hver hlutdeild rannsókna er í samanburði við heildarumsvif í 

sjávarútvegi má ætla að kostnaður við hafrannsóknir sé um 1,5% af heildar útflutningsverðmæti, en 

á síðasta ári nam útflutningsverðmæti afla íslenskra fiskiskipa um 220 milljörðum króna. 

Helsta uppspretta fjármagns í frumkvöðla- og nýsköpunarfyrirtækjum er almennt í gegnum 

framtaksfjárfestingasjóði. Þessir sjóðir eru gjarnan flokkaðir eftir því í hvaða geirum er fjárfest 

og eftir því á hvaða fjárfestingarstigi, en flokkunin er í grófum dráttum þannig að talað er um 

frumstig (e. seed stage), uppbyggingarstig (start-up stage), þenslu- og vaxtarstig (e. expansion 
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stage), endurfjármögnunarstig (e. Replacement capital) og yfirtökustig (e. Buyout).

Þegar litið er til þess hversu miklum fjármunum Íslendingar verja til rannsókna og þróunar almennt 

hefur það fjármagn aukist verulega á síðustu árum. Árið 1997 voru þessi fjárframlög um 1,7% af 

vergri landsframleiðslu sem var aðeins fyrir neðan meðaltal OECD ríkja. Í dag eru Íslendingar aftur á 

móti í hópi þeirra þjóða innan OECD sem leggja hvað mest til rannsókna og þróunar ef miðað er við 

hlutfall af vergri landsframleiðslu. Árið 2007 var þetta hlutfall tæplega 2,7% af landsframleiðslu, en 

það svarar til þess að um rúmum 35 milljörðum króna hafi verið varið til rannsókna og nýsköpunar 

það ár. Til samanburðar má geta þess að Írar lögðu árið 2008 2,6 milljarða Evra eða 429 milljörðum 

króna til rannsókna sem nemur um 1,66% af landsframleiðslu. 

Landsframleiðsla hefur dregist nokkuð saman síðan 2007, meðan framlög til rannsókna og þróunar 

hafa nokkurn veginn staðið í stað, þannig að hlutfallið hefur að öllum líkindum hækkað. Framlög 

hins opinbera til rannsókna og þróunar hér á landi nema um 1,2% af landsframleiðslu sem er hæst 

meðal OECD ríkja. Fyrirtækin í landinu leggja þó ívið meira til, en af þeim 35 milljörðum sem fóru 

til þessa málaflokks komu 52% eða 19 milljarðar frá fyrirtækjum, 38% frá hinu opinbera. Um 

10% komu erlendis frá, en Íslendingar fengu rúmlega 15 milljónir EVRA í rannsóknarstyrki úr 7. 

rammaáætlun ESB á árunum 2007-2008. Það er jávætt að Íslensku vísindafólki hefur tekist að ná 

meira úr rannsóknarsjóðum ESB en ríkið hefur greitt í þá.

Mynd 18 – Hlutfallsleg samsetning (%) útgjalda til rannsókna og þróunar eftir atvinnusviðum frá 1981-2007



65

Íslenski sjávarklasinn

Þegar litið er á hver hlutdeild rannsókna sem tengjast hafinu er með tilliti til heildarfjármuna sem 

fara til rannsókna almennt, kemur í ljós að af þeim u.þ.b. 35 milljörðum sem Íslendingar verja 

til rannsókna og þróunar, þá fara innan við 10% til verkefna sem tengjast hafinu og hefur hlutur 

rannsókna er tengist hafinu heldur verið að minnka. Á móti kemur að síðan 2003 hefur verið 

starfræktur sérstakur rannsóknarsjóður í sjávarútvegi sem gengur undir nafninu AVS sem stendur 

fyrir aukið virði sjávarfangs. Upphaflega var gert ráð fyrir að sjóðurinn yrði einungis starfræktur til 

fimm ára. Nú er hins vegar ráðgert að sjóðurinn verði starfræktur að minnsta kosti til ársins 2014. 

Heildarúthlutun sjóðsins árið 2010, nam 330 milljónum króna til 80 verkefna, en þess má geta að 

umsóknir það ár voru 170 og var alls sótt um 800 milljónir. Hámarksstyrkur til verkefnis er 8 m.kr, 

en hann getur verið hærri í sérstökum verkefnum

mEnntastofnanir 

Eitt af því sem er mikilvægt þegar kemur að rannsóknastarfi eru öflugar menntastofnanir sem 

framleiða mikið af hæfu starfsfólki. Bent hefur verið á að Ísland komi ekki nógu vel út í samanburði 

við aðrar þjóðir þegar skoðað er hlutfall námsmanna er ljúka framhaldsskólum. Nemendum er 

sækja nám á háskólastigi hér á landi hefur þó fjölgað verulega á síðustu árum úr tæplega 12.100 

nemendum árið 2001 í rúmlega 19.500 nemendur árið 2010. Einnig var það talið hamla vísindastarfi 

hér á landi að of fáir legðu fyrir sig háskólanám í raunvísindum og verkfræði. Að lokum hefur verið 

talað um að auka mætti verulega áherslu á þau fræði er lúta að rannsóknum á hafinu og lífríki 

þess. Háskóli Íslands sem er stærsti skólinn á háskólastigi á Íslandi með 25 deildir og 16.000 

nemendur hefur t.d. ekki lagt sérstaka áherslu á rannsóknir og þekkingarmiðlun er tengist hafinu 

og möguleikum þess. Einn viðmælandi orðaði það svo að töluvert meira væri litið inn til landsins 

við val á viðfangsefnum, en til hafs. Þó verður að geta þess að Háskóli Íslands kemur að rekstri 

Mynd 19 – Yfirlit yfir heildarúthlutanir AVS 2003-2010

ár Úthlutað, millj. króna fjöldi verkefna

2003 74 34

2004 115 47

2005 217 64

2006 231 65

2007 254 65

2008 350 84

2009 351 84

2010 330 80



Rannsóknir og menntun

66

nokkurra sjálfstæðra rannsóknasetra sem starfrækt eru í kringum landið, en mismikil áhersla er á 

rannsóknir tengdar hafinu í þessum fræðasetrum. Einnig er starfrækt innan vébanda Háskólans 

Sjávarútvegsstofnun með einu stöðugildi. 

Hjá Háskólanum á Akureyri hefur verið lögð töluverð áhersla á nám er tengist hafinu. Við skólann 

eru starfræktar þrjár deildir og er ein þeirra Auðlindadeild en innan hennar er hægt að stunda nám 

í Fiskeldi, Líftækni, Sjávarútvegsfræði og Umhverfisfræði. Heildarfjöldi nemenda við skólann er um 

1500 og akademískir starfsmenn um 100

Við Háskólann á Hólum er starfrækt Fiskeldis- og fiskalíffræðideild sem hefur það að markmiði 

að afla þekkingar og miðla þekkingu á sviði sjávar- og vatnalíffræði, fiskeldis og fiskalíffræði. Við 

deildina starfa 8 starfsmenn og nemendur eru 11. 

Við Háskólasetrið á Vestfjörðum starfa um 10 manns auk lausráðinna kennara. Í húsnæði 

Háskólaseturs starfa í heild yfir 50 manns við rannsóknir, kennslu og þjónustu hjá ýmsum stofnunum 

og fyrirtækjum. Háskólasetrið er fjarnámssetur sem þjónustar 150 fjarnema, það starfrækir 

meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun fyrir um 30 meistaranema auk þess að bjóða upp á 

margs konar sumarnámskeið.

Íslensk stjórnvöld hafa stutt þróunarlöndin á sviði fiskimála með rekstri Sjávarútvegsskóla Háskóla 

Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Skólinn hóf starfsemi sína árið 1997 og var Hafrannsóknastofnun 

falin rekstur skólans í samvinnu við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Fyrir utan háskólastofnanirnar sem getið hefur verið hér að ofan hafa nokkrar menntastofnanir 

boðið upp á menntun á sviði starfs- og tæknigreina er nýst getur í sjávarútvegi. Í Tækniskóla Íslands 

er boðið upp á nám í skipstjórn og vélstjórn. Námið þykir gott og er alþjóðlega viðurkennt. Aukin 

ásókn hefur verið í þetta nám og eru nemendur á yfirstandandi skólaári í skipstjórn 92 og 183 í 

vélstjórn. Skólinn býður einnig upp á svokallað dreifnám í ofangreindum greinum, en það er blanda 

af fjarnámi og staðnámi og er hugsað fyrir þá sem hafa lagt stund á sjómennsku, en ekki náð sér 

í réttindi. Nú eru 112 skráðir í slíkt nám í skipstjórn og 30 í vélstjórn. Í Verkmenntaskólanum á 

Akureyri, Menntaskólanum á Ísafirði og Fjölbraut Suðurnesja hefur verið boðið upp á grunnnám 

í vélstjórn og við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum hefur verið starfrækt bæði vélstjórnar- og 

skipstjórnarbraut, en skipstjórnarnámið er fyrir þá sem vilja ölast réttindi til að stýra smærri skipum. 

Nemendur í þessum skólum sem starfræktir eru á landsbyggðinni eru um 150. Á Íslandi er ekki 

boðið upp á hásetamenntun. Rætt hefur verið um að bjóða upp á slíkan menntun, en víða erlendis 

er boðið upp á slíkt nám. Fyrir utan ofangreinda möguleika í menntun sem tengist sjómennsku, 

er einnig rekin af hálfu Slysavarnarfélagsins slysavaranaskóli sjómanna og í Grindavík er rekinn 

Fisktækniskóli Íslands ehf. 



67

Íslenski sjávarklasinn

Horft Út fyrir landstEinana

Þegar kemur að möguleikum í tengslum við rannsóknir í hafinu virðast möguleikarnir óþrjótandi og 

þar er mikið verk óunnið þegar kemur að hafinu og hafsbotninum. Írsk stjórnvöld hafa staðið fyrir 

kortlagningu hafsbotnsins í kringum Írland síðustu 10 ár. Reynt var að kanna yfirborð hafsbotnsins 

lífríki og hvaða efni væri þar að finna. Samkvæmt úttekt sem gerð var af ráðgjafafyrirtækinu 

Price Waterhouse Cooper er áætlað að verðmæti þeirra upplýsinga er safnað var geti verið u.þ.b. 

240 milljónir Evra. Verkefnið hefur gert Írum kelift að byggja upp einstaka þekkingu sem nýtist 

fyrirtækjum og rannsóknaraðilum við að þróa nýjar viðskiptahugmyndir. 

Áhugamenn um lífríki hafsins benda stundum á að mun meiri fjármunum sé varið til geimrannsókna, 

en til rannsókna á hafinu. Þannig nemur u.þ.b. 700 milljón dollara framlag Bandaríkjamanna til 

hafrannsókna aðeins 4% af þeim fjármunum sem þeir verja til geimrannsókna. Bretar sem eru þekkt 

siglingaþjóð verja helmingi meiri fjármunum til geimrannsókna, um 200 milljón pundum, en til 

hafrannsókna. Hafið sem þekur 71% af yfirborði plánetunnar og hefur gríðarleg áhrif á lífsgæði alls 

mannkyns um ókomna framtíð er aftur á móti að miklu leiti órannsakað. Í ljósi þess er ekki óeðlilegt 

að menn spyrji hvort þetta sé rétt forgangsröðun fjármuna? Höfum við verið svo upptekin af því að 

kanna aðstæður í himingeimnum og leita að lífi á öðrum hnöttum að við höfum vanrækt að rannsaka 

til fullnustu það umhverfi sem við lifum og hrærumst í og það líf sem er allt í kringum okkur? Svarið 

er klárlega já og því eru þjóðir heims vakna upp við að næsta kapphlaup í leit að þekkingu er ekki í 

geimnum heldur að öllum líkindum í hafinu. 

Rannsóknir á hafinu og lífríki þess hafa í raun gildi í sjálfu sér fyrir alla jarðarbúa þegar litið er til 

þess hvað hafið hefur mikil áhrif á þróun lífs á jörðinni. Eftirspurn eftir þekkingu sem getur aukið 

skilning okkar á þessum áhrifum og gert okkur kleift að sjá orsakasamhengi hlutanna og spá fyrir 

um framtíðina er stöðugt að aukast. Rannsóknir á hafinu og lífríki þess skipta einnig miklu fyrir þjóð 

HElstu mEnntastofnanir Er tEngjast Hafinu

 Tækniskóli Islands

 Háskóli Íslands, rannsóknastofnanir á ýmsum sviðum auk sjávarútvegsstofnunar

 Háskólinn á Akureyri. Auðlindadeild, sjávarútvegs- og fiskeldisbraut

 Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar

 Hólaskóli, fiskeldisdeild

 Hafrannsóknastofnunin

 Matís
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sem býr á eyju úti í miðju hafi og lifir öðru fremur á því sem það færir okkur. Vöktun hafsvæðisins í 

kringum Írland og rannsóknir á því hvernig hafið tengist loftslagsbreytingum er meðal þess sem litið 

er á sem lykilatriði í tengslum við Smart Ocean sjávarklasann. Samkvæmt skýrslu sem gefin var út 

í tengslum við verkefnið er áætlað að 750 milljónum dollara verði varið í heiminum árið 2012 bara 

til að kanna loftslagsbreytingar. Gert er ráð fyrir að fjölmörg fyrirtæki og stofnanir komi að þessu 

verkefni á Írlandi. Fyrir utan írsku hafrannsóknastofnunina (Marine institute) má nefna veðurstofur 

og fyrirtæki er þróa búnað til mælinga í hafinu. 

Fjölmargar stofnanir víða um heim selja þjónustu er tengist vöktun og rannsóknum og hafa af því 

verul egar tekjur. Meðal þeirra er NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) í 

Bandaríkjunum, en starfsemi þeirrar stofnunar er mjög víðtæk og nær yfir nánast alla starfsemi er 

tengist hafinu. 

tækifæri og áskoranir

Aðstæður fyrir sprotafyrirtæki á Íslandi eru um margt erfiðar. Aðgangur að fjármagni er takmarkaður 

og fáir tilbúnir að leggja fjármuni til nýsköpunar. Oft vantar sérmenntað fólk sérstaklega í upplýsinga-

tækni og raungreinum. Heimamarkaðurinn er afar lítil og því erfitt að byggja upp digra sjóði í 

gegnum þjónustu við hann. Aðkoma erlendra fjárfesta gæti án efa auðveldað mjög sókn íslenskra 

sprotafyrirtækja á erlenda markaði fengjust þeir til að leggja fé í íslensk fyrirtæki. En það vilja þeir 

ekki og ástæðan er einföld. Erlendum fjárfestum þykir rekstrarumhverfi fyrirtækja hér of áhættusamt. 

Nokkrar staðreyndir um hafið: 

 Um 71% jarðar eru þakin sjó, en aðeins tæp 29% eru land. 

 Í hafinu er að finna rúmlega 97% af öllu vatni á jörðinni

 Hafið leikur aðalhlutverkið í þróun loftslags á jörðinni þar sem samspil uppgufunar, 

hafstrauma og vinda stjórnar öllu

 Höfin binda mikinn hluta þess koltvíoxíðs sem verður til við bruna olíu, kola og fleiri efna

 Út frá meginlöndunum teygir sig oftast lítið eitt hallandi landgrunn niður á um 200 m dýpi

 Landgrunnið er aðeins 6 – 7 % af flatarmáli hafsbotnsins, en er samt það svæði sem 

hefur mesta efnahagslega þýðingu

 Meira en 90% þeirrar fæðu sem við sækjum í höfin kemur af landgrunninu og einnig 

flest hráefni sem unnin eru af hafsbotni

 Yfir 30% af jarðskorpunni er úthafsbotn, þykkur leirbotn, sem liggur á milli  

4000 – 6000 m dýpi

 Úthafsbotninn er minnst þekkta svæði jarðar og stór hluti þess hefur aldrei verið 

kannaður. Um 2000 fisktegundir og margfalt fleiri hryggleysingjar hafa náð að  

aðlagast þeim þrýstingi, kulda og myrkri sem þar ríkir.



69

Íslenski sjávarklasinn

En þó umhverfið laði ekki að erlenda fjárfestingu er óhætt að segja að ýmislegt hér á landi er með 

því besta sem gerist í tengslum við haftengdar rannsóknir. Íslenskir vísindamenn koma almennt vel 

út í alþjóðlegum samanburði. Fjöldi rannsóknarvirkra vísindamanna er góður, sem og fjöldi birtra 

greina.1 Einnig koma Íslendingar vel út þegar litið er til tilvitnanatíðni í vísindagreinar. Þetta kemur 

m.a. fram í skýrslu OECD frá 2008 um horfur í vísindum, tækni og atvinnulífi aðildarríkjanna.2 Aftur 

á móti er frammistaða Íslendinga þegar kemur að fjölda alþjóðlegra einkaleyfa ekki góð þegar litið 

er til þess fjármagns sem hér er varið til rannsókna og þróunar. 

Bent er einnig á í skýrslu OECD að styrkja þurfi tengsl atvinnulífs og vísinda og auka þátttöku 

atvinnulífsins í stjórnun stuðningskerfisins. Einnig er talið áhyggjuefni að þó framlög til rannsókna 

séu hér hlutfallslega há þá sé nýsköpun sem hafi í för með sér nýja vöru eða þjónustu ekki mikil. 

Eitthvað virðist hér skorta sem ýtir undir að vörur sem henta til sölu á markaði séu þróaðar og að 

fleiri öflug fyrirtæki komist af sprotastiginu. Góðir fræði- og vísindamenn eru ekki endilega hæfastir 

þegar kemur að hinum viðskiptalegu þáttum, stjórnun fyrirtækja eða markaðssetningu vöru. 

Það eru eflaust ýmsar ástæður fyrir þessu. Hér er á ferðinni séríslenskt vandamál. Oft er um að 

ræða flókið samspil umhverfis og viðhorfa. Í umhverfinu getur þannig verið um að ræða að aðgangur 

að fjármunum sé meiri meðan verið er að rannsaka og þróa vöru, en minni þegar kemur að því að 

styrkja fyrirtækið og gera því kleift að markaðssetja hana. Viðhorf geta m.a. endurspeglast í því 

að leitin að þekkingu þyki almennt áhugaverðari í vísindasamfélaginu, en verkefni sem tengjast 

viðskiptum og markaðsmálum. Í skýrslunni Heilsa og hagsæld með nýsköpun sem gefin var út 

2009 er talað um svokallaða nýsköpunargjá sem er gjáin á milli hugarheims vísinda og tækni og 

hugarheims viðskiptanna. Öðru megin er mat á árangri fólgið í fjölda birtra greina og tilvitnana. Hins 

vegar er um að ræða hagræn gildi þar sem arðsemi og sala á markaði eru meginviðfangsefnið. Með 

því að efla samskipti á milli þessara tveggja heima og með því nýta það besta sem þessir ólíku 

heimar hafa upp á að bjóða er hægt að skapa vörur. Eitt af verkefnunum er þannig fólgið í að láta 

vísindin og viðskiptaþekkinguna vinna saman 

 

Þeir sem eru viðskiptamegin þurfa þekkingu og innsýn á möguleikum vísindanna og þeir sem eru 

vísindamegin þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægi markaðsvinnu og þeim kostnaði sem er henni 

samfara. Til að ná árangri með vöru er nefnilega afar mikilvægt að til staðar sé þekking og tilfinning 

fyrir þörfum markaðarins, hæfni til að pakka vörunni inn og gera hana áhugaverða. Einnig þarf að 

ígrunda vel verðlagningu og stjórnun og nýting fjármuna þarf að vera skynsamleg og markviss. Að 

lokum þarf mikla samskiptahæfni og þekkingu á samningatækni, samningagerð og reynslu í verndun 

hugverka og öflun einkaleyfa til að tryggja góða arðsemi. 

1. Heilsa og hagsæld. 
2. OECD Science, Technology and industry outlook 2008.
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Fulltrúar margra þeirra fyrirtækja er rætt var við í tengslum við gerð þessarar skýrslu töluðu um 

að erfitt væri hér á landi að fá fjármagn til þess að setja á stofn fyrirtæki, sinna rannsóknum og 

til að þróa og markaðssetja vöru. Einnig bentu þeir á að algengara væri að fyrirtæki fjármögnuðu 

rannsóknir hjá opinberum aðilum en að opinberir aðilar fjármögnuðu rannsóknir fyrirtækja. Bentu 

þeir á tölur þessu til staðfestingar en samkvæmt þeim fjármagna opinberir aðilar um 5% af 

rannsóknum í atvinnufyrirtækjum, en fyrirtæki fjármagna 22% af rannsóknum hjá háskólum, og 

opinberum rannsóknastofnunum. Þetta er þó ekki einhlítt og oft koma hinar opinberu stofnanir inn 

með töluverð fjárframlög í verkefnum sem eru unnin fyrir fyrirtækin.

Víða erlendis eru samvinna og samskipti fyrirtækja við opinberar stofnanir og háskóla í nokkuð föstum  

skorðum miðað við það sem við eigum að venjast hér á landi. Við úthlutun rannsóknarstyrkja er þannig 

oft kveðið á um hlutfall þeirrar þjónustu sem einkafyrirtæki kaupa af stofnunum eða öfugt þ.e.a.s. 

hversu mikla þjónustu stofnanir kaupa af fyrirtækjum. Af samtölum okkar við fulltrúa fyrirtækja 

kom fram að hér væri þessi verkskipting ekki nægilega skýr. Þannig væru t.d. nöfn einkafyritækja 

oft tengd við umsóknir um styrki hjá stofnunum, en síðan væri samstarf oft af skornum skammti. 

Þeir sem rætt var við og reka fyrirtæki hér á landi tala einnig nokkuð um að hlutur einkageirans 

þegar kemur að opinberum framlögum til rannsókna og þróunar sé nokkuð rýr í samanburði við 

hina opinberu aðila. Fulltrúar hinna opinberu fyrirtækja myndu á móti segja að þeim væri gert að 

reka samsvarandi starfsemi og stofnanir erlendis, en heildarfjármagn sem þau hefðu til ráðstöfunar 

væri minna. Þannig benda þeir er koma að hafrannsóknum hér á landi á að þó hafsvæðið sé stórt 

og fjöldi tegunda sem ber að vakta sé mikill þá séu framlög til málaflokksins lægri en þekkist víða 

annars staðar. Fulltrúar fyrirtækjanna benda á að þó opinber framlög til rannsókna og þróunar séu 

hlutfallslega há hér á landi í samanburði við önnur OECD ríki hefur Ísland nokkra sérstöðu þegar 

kemur að framlögum hins opinbera til einkageirans sem er með því lægsta sem þekkist. Í þessu 

samhengi má benda á að 55% af rannsókna og þróunarstarfi er unnið í fyrirtækjum, en 45% fer 

fram hjá aðilum tengdum opinbera geiranum.3

Stærstur hluti opinberra framlaga til rannsókna og þróunar rennur til menntastofnana. 42% fer til 

háskólanna sem hafa öðru fremur einbeitt sér að grunnrannsóknum. Opinberar stofnanir sem hafa 

fremur sinnt hagnýtum rannsóknum taka til sín um 30%. Af hálfu Vísinda- og tækniráðs hefur meiri 

áhersla hin síðari ár verið lögð á svonefnda samkeppnissjóði þar sem styrkumsóknir eru metnar 

faglega í innbyrðis samkeppni. Margir telja æskilegt að meira af almannafé fara í samkeppnissjóði, 

telja það til bóta fyrir alla og stuðla að eðlilegri samkeppni og framþróun vísinda. Í dag eru þessir 

sjóðir að fá lítinn hluta af opinberum framlögum eða tæplega 20%. Að lokum eru svo tæplega 10% af 

opinberum framlögum árgjöld í erlendar samstarfsáætlanir og er rammaáætlun Evrópusambandsins 

um rannsóknir og þróun þar langstærst. 

3. Heilsa og hagsæld með nýsköpun.
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Skattaumhverfi hér á landi hefur hingað til falið í sér minni hvata til rannsókna en þekkist víða 

annars staðar, en mörg ríki hafa lengi notað skattatilhliðranir til að efla nýsköpun og rannsóknir. 

Nú er vonandi að verða breyting á þessu hér, en árið 2011 er fyrsta árið þar sem hægt er að fá 

skattaívilnun fyrir rannsókna- og þróunarstarf. 

Hér á landi hafa í raun verið lagðar skattalegar álögur á rannsóknir og lendir Ísland í hópi þeirra 

ríkja innan OECD sem koma þar hvað verst út. Eitt af því sem bent hefur verið á að gæti orðið til 

bóta væri að fella niður virðisaukaskatt af aðföngum og tækjum til rannsókna. Innflutt aðföng til 

rannsókna hafa hækkað nokkuð vegna gengis íslensku krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum og 

því veitist íslenskum fyrirtækjum nú að mörgu leiti erfiðara nú en á undanförnum árum að fjárfesta 

í rannsóknum og nýsköpun.4

Tíund alls þess, sem hið opinbera leggur í rannsóknir og þróun, fer í aðildargreiðslur til evrópskra, nor - 

rænna og annarra alþjóðlegra samstarfsáætlana og stofnana. Upphæðin, þessir tæplega tveir mill-

jarðar, er ekki mikið lægri en sú upphæð sem ríkið leggur í opinbera samkeppnissjóði eins og 

Rannsóknasjóð, Tækniþróunarsjóð og aðra slíka. Það er því mikils vert að þetta fé gagnist íslensku 

samfélagi.

Einfaldasti mælikvarðinn á vegferð þessa fjár er hvort meira fé skilar sér til landsins en greitt er út 

hér. Hingað til hafa Íslendingar fengið meira fé út úr þessum sjóðum en þeir hafa lagt til. Þannig 

námu styrkir sem veitt var til íslenskra aðila í evrópskum áætlunum rúmlega tveimur milljörðum árið 

2009. Til viðbótar koma styrkir úr norrænum áætlunum og sjóðum. Því er óhætt að fullyrða að frá 

þeim sjónarhóli hefur árangurinn verið góður. Bilið fer hins vegar minnkandi og margt bendir til að 

það verði erfiðara að fá fjármagn til landsins á næstu árum en verið hefur hingað til.

Þegar kemur að því að skoða möguleika og áherslur í tengslum við rannsóknir hér við land berast 

böndin fljótt að þeirri ógn sem steðjar að fjölbreytni lífríkisins í hafinu og tengist hnignun búsvæða. 

Þó miklar framfarir hafi orðið í veiðum og á gerð veiðarfæra er sá möguleiki fyrir hendi að veiðar 

geti raskað búsvæðum sem og efnistaka af hafsbotni. Umhverfisbreytingar í kjölfar mögulegra 

veðurfarsbreytinga eða mengunar geta einnig ógnað búsvæðum og vistkerfum hafsins. Með bættri 

tækni, auknum rannsóknum og þekkingu getur verndun hafsvæða orðið markvissari og árangursríkari. 

Einn liður í því að mati eins viðmælenda felst í að efla vistfræðirannsóknir, en þó ýmislegt sem gert 

er á sviði fiskveiðirannsókna hjá Hafrannsóknastofnun sé með því besta sem gerist þá verður að 

telja að vistfræðirannsóknir stofnunarinnar séu fremur veikburða. Sérfræðingar á sviði þörunga og 

hafeðlisfræði og hafefnafræði eru þannig fremur fáir. Einnig vantar stofnunina fjámagn til að vinna 

úr þeim miklu gögnum sem er safnað. 

4. Heilsa og hagsæld með nýsköpun.
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Nokkuð hefur verið rætt um að kortleggja hafsvæðið í kringum Ísland. Slík kortlagning getur 

verið notadrjúg við leit að auðlindum á og undir hafsbotni og einnig orðið til að að efla skilning 

á umhverfisröskun vegna starfsemi á landi eða í hafi eða vegna nýtingar á auðlindum hafsins er 

áhrif hafa á hafsbotninn. Á sínum tíma voru miklar vonir bundnar við komu nýs rannsóknarskips 

Hafrannsóknastofnunar, Árna Friðriksson, sem búið var fjölgeisladýptarmæli en með tilkomu þess 

sköpuðust auknir möguleikar til rannsókna á hafsbotninum við Ísland. Þetta verkefni hefur þó gengið 

fremur hægt og mikið verk er enn óunnið. Í dag eru Íslendingar búnir að kortleggja 10-15% af 

hafsbotninum, en miðað er við að þetta verkefni geti tekið um 10 ár. Landhelgisgæslan hefur 

einnig annast rekstur á sjómælingasviði. Þar er unnið að sjókortagerð í sérhæfðum tölvuforritum og 

fjölgeislamælir hefur verði tekinn í notkun á sjómælingaskipinu Baldri. Í kjölfarið hafa fyrstu íslensku 

rafrænu sjókortin litið dagsins ljós. Markmiðið með þessu starfi landhelgisgæslunnar hefur fyrst og 

fremst falist því að tryggja öryggi sjófarenda við Ísland og koma í veg fyrir möguleg mengunarslys 

vegna skipsstranda. Þessi vinna hefur m.a skilað því að fjölmörg skemmtiferðaskip er áður treystu 

sér ekki inn á firði landsins sigla þar nú inn og með þeim koma ferðamenn og tekjur inn í hinar 

dreifðu byggðir landsins.
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Í þessum kafla verður fjallað um starfsemi sem tengist flutningum á afurðum og vélum, tækjum og 

búnaði fyrir fyrirtæki í haftengdri starfsemi. Einnig fyrirtæki sem annast ferjusiglingar og eru þannig 

hluti af samgöngukerfi landsins. Hafnir, vöruhús, umskipun og aðilar eins og þeir sem sinna löndun, 

skjalagerð ofl. tilheyra einnig þessari starfsemi og loks fyrirtæki sem annast sölu á kosti og sinna 

viðgerðarþjónustu og er þá fyrst og fremst litið til aðila er þjónusta erlend skip. 

Mikilvægi þessa hluta sjávarklasans er óumdeilt. Aðstæður til flutninga, lega lands og hæfni til að 

bjóða upp á greiðar samgöngur hefur mikið um það að segja hvert þjóðir geta beint viðskiptum sínum 

og hversu samkeppnishæfar þær eru. Fyrir Íslendinga eins og aðrar þjóðir er mikilvægt að auðvelt 

og hagstætt sé að flytja vörur milli landshluta og til og frá landinu. Að tryggja góðar samgöngur er 

þó engan vegin auðvelt. Landið er í hópi strjálbýlustu landa í heimi og fyrir litla þjóð sem er fjarri 

helstu mörkuðum er erfitt að ná fram þeirri stærðarhagkvæmni sem margar af þjóðunum er við 

berum okkur saman við njóta. 

En flutningastarfsemi getur haft víðtækari áhrif á þjóðarbúskapinn en bara í gegnum flutning með 

vörur til og frá landinu. Umferð á og yfir hafsvæðinu í kringum Ísland getur skapað ný tækifæri 

og áskoranir. Íslendingar nutu lengi vel landfræðilegrar stöðu landsins meðan litið var á landið 

sem mikilvægan hlekk í öryggis- og varnarmálum, bæði á tímum kalda stríðsins og í síðari 

heimstyrjöld. Ísland var þá í lykilhlutverki við að halda uppi eftirliti á Atlantshafi og tryggja yfirráð 

yfir siglingaleiðum. Aukin umferð á hafsvæðinu í kringum Ísland getur einnig orðið til þess að byggja 

upp þjónustu og skapa viðskiptatækifæri sem eflt gætu íslenskt efnahagslífi.

staðan Hér á landi 

Almennt má segja að umsvif í flutningum fylgi hagsveiflum, en einnig skiptir miklu hversu opið 

samfélagið er og háð alþjóðlegum viðskiptum. Allt fram til 2008 voru flutningar stöðugt að aukast 

til og frá Íslandi, en í kjölfar efnahagskreppunnar hér á landi var töluverður samdráttar. Þetta má 

t.d. sjá ef skoðaður er gámaflutningur til og frá Faxaflóahöfnum á tímabilinu 2006-2010 (sjá mynd). 

Þrátt fyrir þennan samdrátt hafa sjóflutningar aukist töluvert ef horft er á tímabilið 2000-2010. 

Sjóflutningar til landsins hafa farið úr 2.793.232 tonnum í 3.921.002 tonn og sjóflutningar frá 

landinu úr 1.324.228 tonnum í 1.983.562 tonn. 

Flutningar- og hafnastarfsemi 

Kafli 9
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Skipafélögin tvö Eimskip og Samskip eru fyrirferðarmest þegar kemur að flutningum á sjó, en bæði fyrir-

tækin hafa töluverð erlend umsvif. Hjá fyrirtækjunum starfa 1700-1800 manns þar af hér á landi um 

900. Flutningur sjávarafurða er einn mikilvægasti hluti starfseminnar. Ef metið er hlutfall starfsemi 

sem tengist sjávarútvegi einum saman í rekstri þessara fyrirtækja má ætla það nemi um 30-35%. 

Samanlögð velta þessarar tveggja fyrirtækja árið 2010 var 135,5 milljarðar, en rúmlega helmingur 

er erlend starfsemi. Auk þessara tveggja skipafélaga eru bæði minni innlend og erlend skipafélög 

starfandi hérlendis. Hér innanlands má nefna fyrirtæki á borð við Nesskip sem sérhæfir sig m.a. í 

stórflutn ingum, en velta Nesskipa á síðasta ári var 2,1 milljarður. Nokkur erlend fyrirtæki eru með 

reglubundna flutninga frá Íslandi. Fyrirtækið Ned Nor frá Hollandi flytur ál fyrir Rio Tinto Alcan og 

gáma á milli Hafnafjarðar og Rotterdam og Royal Arctic Line frá Grænlandi stundar fraktsiglingar á 

milli Íslands og Grænlands. Smyril Line flytur síðan farþega og frakt frá Seyðisfirði. Við þetta má svo 

bæta að mörg skipafélög bjóða upp á óreglubundna flutninga til og frá Íslandi. 

Þegar kemur að flutningum í flugi er Icelandair Cargo það félag sem er með mesta markaðshlutdeild, 

en félagið rekur fimm Boeing 757-200 fraktvélar, tvær sem fljúga til og frá landinu í áætlunarflugi 

og þrjár sem sinna ýmsum verkefnum í Evrópu. Auk þess selur Icelandair Cargo flutningarými á 

öllum áætlunarleiðum Icelandair. Flutningur á ferskum fiski er ein meginuppistaðan í flutningum 

félagsins, en hlutdeild sjávarafurða í flutningum fyrirtækisins er um 50%. Starfsmenn Icelandair 

Cargo voru 48 árið 2010. Það fyrirtæki sem kemur næst á eftir Icelandair Cargo þegar horft er 

til usmvifa er Bláfugl eða Blue Bird Cargo sem rekur B737-300 vél og eina B737-400 fraktvél. 

Að lokum rekur svo Iceland express flutningaþjónustu sem kallast Cargo Express. Ætla má að 

heildarvelta þessara þriggja fyrirtækja í flutningum sé u.þ.b. 10 milljarðar og að u.þ.b. helmingur 

þeirrar upphæðar tengist flutningum á ferskum fiski.

Leifsstöð er miðstöð fraktflugs frá Íslandi, en gerðar hafa verið ráðstafanir til að auka útflutning um 

Akureyrarflugvöll og einnig hefur verið rætt um leiðir til að auka slíkt flug frá Egilstaðaflugvelli t.d. 

Mynd 20 – Gámaflutningar í gámaeiningum um Faxaflóahafnir (TEU). Heimild: Faxaflóahafnir.
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með því að lengja flugbraut. Erfiðlega hefur þó reynst að finna rekstrargrundvöll fyrir útflutning frá 

þessum flugvöllum. Í flugflutningum er hver lending afar kostnaðarsöm og erfitt getur reynst að 

tryggja öruggt magn bæði í út- og innflutningi til að rekstur standi undir sér. Einnig fylgir því töluverður 

kostnaður að koma upp fullnægjandi aðstöðu á hverjum flugvelli. 

Auk ofangreindra flutningafyrirtækja eru nokkur fyrirtæki er sinna flutningum á vörum er tengjast sjávar-

klasanum á landi, en áætlað hefur verið að um 8% af heildarumferð um vegi landsins sé þunga umferð. 

Dótturfyrirtæki stóru skipafélaganna Flytjandi og Landflutningar Samskip eru mjög fyrirfeðar mikil 

í þessum flutningum. 

Samkvæmt gögnum frá Hafnasambandinu var 71 höfn skráð hér á landi 2010 og skiptast þær niður 

í stórar fiskihafnir, meðalstórar fiskihafnir, bátahafnir, smábátahafnir og iðnaðarhafnir. Hafnarsjóðir 

eru 40, en tekjur þeirra námu 5,78 milljörðum króna árið 2010 í samanburði við 5,4 milljarða 

árið áður. Faxaflóahafnir eru með mest umsvif íslenskra hafna með tekjur upp á 2,3 milljarða. 

Hjá flestum höfnum er aflagjald mikilvægasta tekjulindin, en í nokkrum höfum eins og t.d. hjá 

Faxaflóahöfnum vega vörugjöld og eignatekjur þyngra. Aflagjaldsprósentan er misjöfn milli hafna, 

lægst er hún 1,20%, en hæst 1,60%. Landaður afli í íslenskum höfnum nam árið 2010, 1.144 

þúsund tonnum að verðmæti 141 milljarði króna, en 2009 var magnið 1.172 þúsund tonn að 

verðmæti 121 milljarði króna. Af þessum afla voru tæplega 81 þúsund tonn að andvirði 8,1 milljarði 

króna vegna landana erlendra skipa og varð töluverð aukning milli ára, en 2009 lönduðu erlend skip 

tæplega 44 þúsund tonnum að verðmæti 6,2 milljörðum króna. 

Mynd 21 – Landanir fiskiskipa í íslenskum höfnum 2008-2009 m.v. verðm. m.kr.  

Heimild: Hafnasambandið.
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Skipaumferð í kringum landið og um íslenska efnahagslögsögu hefur verið að aukast nokkuð og ef 

spár ganga eftir stefnir í enn meiri aukningu á næstu árum. Telja verður líklegt að flutningar aukist 

um Norður-Atlantshaf og þá um hafsvæðin innan íslensku efnahagslögsögunnar. Einkum hefur verið 

bent á olíuútflutning Rússa í þessu efni. Áður fyrr áttu nánast einvörðungu þau olíuflutningaskip 

leið um íslenskt hafsvæði sem komu hingað með olíu fyrir landsmenn, auk olíu til herstöðvarinnar 

í Keflavík. Þessi staða hefur breyst á tiltölulega skömmum tíma. Í mun meira mæli gætir nú 

umferðar olíuflutningaskipa um íslenska lögsögu, en um er að ræða skip sem sigla frá höfnum 

við Hvítahaf vestur um haf og til Norður-Ameríku. Rússar eiga miklar olíulindir á norðurslóðum, 

einkum í Norðvestur-Rússlandi, og líkur eru á að innan 5 til 10 ára verði allt að 50 milljónir tonna 

af hráolíu fluttar frá Norðvestur-Rússlandi til Bandaríkjanna með stórum olíuflutningaskipum. Leið 

þeirra liggur um íslensku efnahagslögsöguna og fara skip á þessari leið ýmist austan og sunnan við 

landið eða norðan og vestan við það.1

Umferð skemmtiferða- og farþegaskipa hefur einnig vaxið mikið á undanförnum árum. Ef skoðaðar 

eru tölur frá Faxaflóahöfnum hefur farþegum sem koma með skemmtiferðaskipum fjölgað úr tæplega 

30.000 með 49 skipum 2001 í u.þ.b. 70.000 með 80 skipum 2009 Er því spáð að umferð þessara 

skipa eigi enn eftir að aukast. Einnig er nokkuð um um að skemmtiferðaskip leggi leið sína um 

Norðurhöf, milli Grænlands, Íslands, Færeyja og Norður-Noregs.

Íslenska flugstjórnarsvæðið er eitt það stærsta í heimi 5,4 milljónir ferkílómetra að stærð. Það nær 

frá Greenwich-lengdarbaugnum í austri og vestur fyrir Grænland, frá Norðurpólnum og suður fyrir 

Færeyjar, langleiðina til Skotlands. 

Um 100.000 flugvélar fara um svæðið á hverju ári, en í um 25% tilvika er um að ræða flug til og 

frá Íslandi. Að meðaltali hefur umferð aukist síðasta áratuginn. Á árunum 2003-2008 var stöðug 

aukning í flugumferð, en þá fór flugumferð úr u.þ.b. 80.000 flugvélum í um 110.000 vélar. Um 

8% samdráttur var í fjölda flugvéla í kjölfar efnahagskreppunnar. ISAVIA sem er hlutafélag í eigu 

stjórnvalda, annast flugumsjón á svæðinu og sér um rekstur fjarskiptakerfa, en fyrir þessa þjónustu 

fær fyrirtækið greitt frá Alþjóða flugmálastofnuninni um 4 milljarða króna á ári hverju. 

alþjóðlEg þróun 

Samkeppni á alþjóðlegum flutningamarkaði er hörð og mörg fyrirtæki eru um hituna. Þeir sem flytja 

vörur milli heimsálfa eða yfir haf hafa eðli máls samkvæmt yfirleitt aðeins val um flutninga með 

annaðhvort flugi eða skipum. Meginkostur skipaflutninga er yfirleitt hagstætt verð á meðan hraði er 

helsti kostur flugsamgangna. Umsvif í sjóflutningum eru töluvert meiri, en umsvif í flugi, en gjarnan 

er notuð mælieiningin tonn á hvern fluttan kílómetra (RTK). Þumalputtareglan er almennt sú í 

flutningum einstakra ríkja að flugflutningar séu með 2% í magni, en 30-35% í verðmætum. Árið 

2009 voru umsvifin í heiminum öllum 60 biljónir RTK í skipaflutningum á móti 166,8 milljörðum 

1. Áfangaskýrsla starfshóps um leiðastjórnun skipa.
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RTK í flugi. Bent hefur verið á að inn í tölunum í tengslum við skipaflutningana séu flutningar á olíu, 

járni og korni, en magnflutning af þessum toga er illa hægt að bera saman við þann flutning sem 

fer í flugi sem oft eru dýrari vörur. Því þykir eðlilegra að bera saman tölur í skipaflutningum eftir 

að ofangreindir magnflutningar hafa verið dregnir frá, en þegar það hefur verið gert voru umsvifin í 

skipaflutningunum 16,9 biljónir RTK 2009. 

Gámaflutningar eru sá hluti skipaflutninganna sem hefur verið að vaxa hraðast á síðustu áratugum, 

en meðalvöxtur á ári ef miðað er við tonn á kílómetrar frá 1999 til 2007 var 9,9%. Slíkir flutningar 

voru 6,2 biljónir RTK árið 2009 sem er um þriðjungur af öllum skipaflutningum. 

Eins og áður segir eru umsvif í flutningum mjög tengd hagþróun. Það þarf því ekki að koma á óvart 

að eftir mörg ár sem hafa einkennst af stöðugum vexti, varð í kjölfar efnahagskreppunnar mikill 

samdráttur í flutningastarfsemi í heiminum. Niðursveiflan var reyndar sú dýpsta síðan í kreppunni 

miklu á 4. áratug síðustu aldar. Árið 2009 nam þessi samdráttur tæpum 7% þ.e.a.s. ef litið var til 

gámaflutninga. Hversu mikill samdrátturinn í eftirspurn eftir vörum var og hversu hraður samdrátturinn 

varð kom mörgum skipafélögum í opna skjöldu sem leiddi til offramboðs á flutningsrými og olli 

taprekstri hjá helstu skipafélögum heims. Viðbrögð skipafélaganna við samdrættinum voru að fækka 

skipum, draga saman í gámaflota og draga úr siglingahraða. Flutningsmagn hefur nú aukist á ný, en 

skipafélögin hafa ekki brugðist við með því að fjölga skipum eða stækka gámaflota sinn. Þannig er 

framboð gáma og rýmis í skipum takmarkað og ekki næst að anna eftirspurn eftir flutningaþjónustu. 

Samhliða þessari þróun hækkuðu flutningsgjöld verulega á skömmum tíma. Í lok árs 2009 fóru 

umsvifin að aukast á ný og um mitt ár 2010 voru umsvifin að færast nær þeim umsvifum sem voru 

fyrir efnahagssamdráttinn 2008. 

Ef litið er til alþjóðaflutninga með flugi hafa þeir einkennst af stöðugum vexti, en árin 2008 og 

2009 gerðist það í fyrsta sinn að samdráttar gætti tvö ár í röð. Árið 2008 var samdrátturinn 1,8%, 

en árið 2009 nam hann 11,3%. Í lok árs 2009 tóku umsvif að aukast á ný og fyrstu átta mánuðina 

2010 jukust flugflutningar um 24% í samanburði við sama tíma árið áður, en svo dró verulega úr 

þessari aukningu. Spár gera ráð fyrir því að árlegur vöxtur í flugflutningum næstu 20 árin verði 5,9% 

og að umsvifin verði þá þreföld ef miðað er við umsvifin árið 2009. Gert er ráð fyrir að flugvélum í 

flutningum á þessum 20 árum fjölgi úr 1.755 flugvélum 2009 í 2.967 vélar. 

Umferð skemmtiferða- og farþegaskipa hefur vaxið mikið á undanförnum árum. Á heimsvísu hefur 

farþegum þessara skipa fjölgað um að meðaltali 7,4% á ári. 

tækifæri og áskoranir

Þegar rætt er um tækifæri er tengjast flutningastarfsemi hér á landi eru siglingar um Norður-

Íshafssiglingaleiðina eitt af því fyrsta sem kemur upp. Stærstur hluti allrar skipaumferðar í 

heiminum fer um Norðurhvel jarðar eða um 80%, en ef litið er til einstakra hafsvæða fer mest 

umferð um Atlantshaf eða um 32%. Gert er ráð fyrir að með hlýnun sjávar muni siglingaleiðin 



79

Íslenski sjávarklasinn

milli Kyrrahafs og Atlantshafs, um Norður-Íshaf, opnast. Loftslagsbreytingar, ásamt því að hafís á 

norðurskautssvæðinu hefur hörfað undanfarin 50 ár getur opnað á þann möguleika að hægt verði að 

sigla um hafsvæði norðurskautsins í ríkari mæli en áður. Breytileiki í þróun hafíss við Norðurpólinn 

er mikill, en rannsóknir gefa til kynna að Norður-Íshafið kunni að verða íslaust með öllu stuttan tíma 

að sumri (í september) frá 2040 að telja eða jafnvel fyrr. 

Nokkuð er deilt um hversu mikil tækifæri geta falist í þessum breytingum. Norræn skipafélög eru 

þegar farin að sigla um hina svokölluðu Norðausturleið til Kína. Talað er um að með þvi að fara 

þessa leið sé hægt að spara allt að þriðjungi af kostnaði og stytta 40 daga siglingu sem liggur um 

Suez-skurðinn um 18 daga. 

Mynd 22 – 20 stærstu hafnir landsins árið 2010. Heimild: Hafnasambandið.

tekjur í m. kr.

1 Faxaflóahafnir 2.235,1

2 Fjarðabyggðarhafnir 654,2

3 Vestmannaeyjahöfn 380,9

4 Hafnarfjarðarhöfn 357,1

5 Hafnasamlag Norðurl. 285,4

6 Reykjaneshöfn 203,8

7 Hafnir Snæfellsbæjar 172,5

8 Grindavíkurhöfn 165,5

9 Hornafjarðarhöfn 138,4

10 Hafnir Ísafjarðarbæjar 120,4

11 Þorlákshöfn 117,5

12 Seyðisfjarðarhöfn 92,7

13 Sandgerðishöfn 87,1

14 Hafnir Fjallabyggðar 80,4

15 Skagafjarðarhafnir 73,8

16 Bolungarvíkurhöfn 72,2

17 Vopnafjarðarhöfn 66,8

18 Hafnir Norðurþings 62,5

19 Grundarfjarðarhöfn 61,1

20 Hafnir Dalvíkurbyggðar 56,9
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Einn viðmælenda taldi að flutningafyrirtækin í landinu ættu að vinna saman að því að kanna til 

fullnustu þau tækifæri sem gætu legið í því að Ísland yrði einhverskonar umskipunarhöfn fyrir skip 

er færu þessa leið. Íslensk fyrirtæki ættu að snúa bökum saman og tryggja aðkomu sína að þessum 

flutningum áður en stór alþjóðleg fyrirtæki kæmu af fullum krafti inn í málið. Tækist Íslendingum að 

ná sér í bita af þessari köku væru fólgin í því tækifæri fyrir alla. Mögulegt væri að skapa aðstæður 

fyrir úrvinnslu á hráefni, uppbyggingu vöruhúsa og nýta betur þær dreifileiðir sem liggja frá landinu. 

Þeir sem hafa efasemdir um möguleikana, sem í þessari þróun felast, hafa bent á að sjóleiðin sé 

aðeins opin í stuttan tíma og að ýmislegt geti komið upp á sem geri það að verkum að tafir verði á 

siglingum. Einnig er líklegt að leggja þyrfti í talsvert fjárfreka uppbyggingu á aðstöðu ef mæta ætti 

þeim umsvifum sem um ræðir. Bent var á að talsverð hætta getur jafnframt verið samfara því að 

fara þessa leið. Einkum vegna borgarísjaka, á þessum slóðum. Lengi hefur reyndar legið fyrir að 

alvarlegt mengunarslys á þessum slóðum væri ein helsta ógn sem Íslendingar gætu staðið frammi 

fyrir. Ótti við mengun kom reyndar nokkuð oft upp í samtölum við þá er fylgjast með þróun mála 

í tengslum við siglingar um íslenskt hafsvæði og í nágrenni þess. Ekki er þá bara verið að tala um 

siglingar skipa um hafsvæðið heldur var einnig bent á að hætta gæti fylgt flutningum til landsins 

sérstaklega á olíuvörum. Nú þegar eru um 700.000–800.000 tonn af olíu og olíuvörum flutt til 

landsins. Stærstur hluti þessara flutninga fer fram um hafnir við suður- og vesturströnd landsins, 

en þar eru mikilvægar hrygningarstöðvar margra nytjastofna og hefðbundin veiðislóð. Ljóst er að 

mati þessara aðila að stjórnvöld þurfa að setja einhverjar reglur um siglingaleiðir til að treysta öryggi 

siglinga og efla viðbúnað til að tryggja að viðkvæmt umhverfi og lífríki verði ekki fyrir mengun. 

Vangaveltur um getu Íslendinga til að mæta alvarlegum sjóslysum þar sem skemmtiferðaskip ættu 

í hlut komu líka upp, en erfitt er að sjá hvernig Íslendingar gætu staðið að björgun skips þar sem 

farþegar eru á bilinu 5-8000. 

Einn viðmælenda skýrsluhöfundar taldi að töluverðir möguleikar gætu falist í því fyrir t.d. 

Akureyrarhöfn að þjónusta þau fyrirtæki sem eru að hefja olíuborun við austurströnd Grænlands. 

Á Íslandi ætti að vera samgöngumiðstöð með flutninga og fólk fyrir Grænland, en í dag sækja þeir 

mikið til Danmerkur í þeim efnum. Bent var á að möguleikar gætu falist í flutningum er tengjast 

virkjunum, námavinnslu og verksmiðjum sem talið er að geti risið hér á landi og á Grænlandi. Miklir 

möguleikar voru reyndar taldir í þvi að auka samskiptin við nágrannaþjóðir okkar Færeyinga og 

Grænlendinga og Norðmenn. Var bent á að ef þessar þjóðir sem ráða yfir afar stóru og mikilvægu 

hafsvæði myndu auka samvinnu væru fólgin í því mikil tækifæri. 

Eins og komið hefur fram eru öflugir og öruggir flutningar meðal lykilþátta þegar kemur að sam-

keppnis hæfni atvinnulífs. Kostnaður við flutninga og hraði geta ákvarðað það hversu lífvænlegt 

viðskiptaumhverfið er. Meðal fyrirtækja sem sinna framleiðslu á landsbyggðinni og eru í útflutningi 

á tækjum og búnaði fyrir sjávarútveg getur flutningur frá byggðarlagi inn á höfuðborgarsvæðið numið 

allt að helmingi heildarflutningskostnaðar. Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þá sem eru að 
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reyna að örva atvinnulíf í hinum dreifðu byggðum og velta má því fyrir sér hvort hægt sé að rétta 

samkeppnisstöðu þessara fyrirtækja með einhverjum hætti. 

Af og til skjóta upp kollinum hugmyndir um rekstur farþegskipa eða ferjuskipa á milli Íslands og  

meginlands Evrópu. Þannig hafa nokkrir þingmenn t.d. lagt fram tillögu um að komið verði á ferju-

siglingum milli Vestmannaeyja og Skotlands en flutningsmenn tillögunnar benda á að aðeins sé um 

að ræða um 600 sjómílna leið og á 20 sjómílna hraða, sem er siglingahraði Norrænu, taki sigling 

þar á milli aðeins um 30 klst. Þá eru til úthafsferjur sem ná enn meiri hraða og er raunhæft að ætla 

að yfir sumartímann geti siglingatími ferju milli Vestmannaeyja og Skotlands verið allt niður í 20 

klst. Ekki einasta eru miklir möguleikar fólgnir í vöruflutningum milli Evrópu og Íslands þessa leið. 

Fólksflutningar, ferðamenn á eigin bílum eða á eigin vegum mundu fá nýjan valkost á að ferðast til 

Íslands í bæði styttri og lengri ferðir.

 

Þó samkeppnin á flutningamörkuðum sé hörð hafa íslenskir flutningsaðilar náð ágætum árangri á 

alþjóðamörkuðum. Einn viðmælenda skýrsluhöfunda benti á að hér hafi myndast mikil þekking á 

flutningum með fryst og kæld matvæli sem nýst getur til frekari uppbyggingar. Staða Íslands milli 

Evrópu og Ameríku getur haft þarna töluverð áhrif. Ef eftirspurn eftir ferskum matvælum er að 

aukast eins og spár gera ráð fyrir gætu falist sóknarfæri í því fyrir íslenska flutningsaðila að bjóða 

erlendum framleiðendum matvæla í auknu mæli upp á þjónustu sína. 



82

Í þessum kafla verður fjallað um starfsemi fyrirtækja og stofnana sem vinna vörur úr plöntum og 

efnum öðrum en þeim sem koma úr sjávardýrum og finnast í hafinu á hafsbotni og undir honum. 

Olíuvinnsla er sá hluti þessarar starfsemi sem hefur verið fyrirferðamestur í nokkrum af nágranna-

ríkjum Íslands. Í kringum Ísland hefur efnisvinnsla á eða undir hafsbotninum í kringum Ísland verið  

tak mörkuð. Ætla má að í framtíðinni með aukinni tækni og rannsóknum eigi eftir að skapast for-

sendur til nýtingar ýmissa af þeim auðlindum sem eru á eða undir hafsbotninum. Íslenska ríkið 

er eig andi allra auðlinda á, í eða undir hafsbotninum utan netlaga og svo langt til hafs sem full-

veldisréttur Íslands nær, samkvæmt lögum, alþjóðasamningum eða samningum við einstök ríki. 

Allar ákvarðanir um nýtingu eru þannig meira og minna háðar ákvörðun ríkisvaldsins á hverjum tíma. 

staðan á Íslandi

Fyrirtæki sem falla undir þennan hluta klasans eru fremur fá, en af þeim er Bláa Lónið líklega 

þekktast. Fæstir myndu reyndar tengja fyrirtækið við hafið og vissulega er það nokkuð á mörkum 

þess að geta fallið undir haftengda starfsemi. Ástæðan fyrir því að fyrirtækið var sett undir hatt 

sjávarklasans var að það nýtir jarðsjó sem er blanda af fersku vatni og sjó í starfsemi sinni. Jarðsjór 

getur einnig nýst í fiskeldi eins og kom m.a. fram í kaflanum um fiskeldi. Bláa Lónið hefur byggt upp 

öfluga ferðaþjónustu, en árlega sækja um 400.000 gestir lónið, en það er samkvæmt könnunum 

Ferðamálastofu sá staður á Íslandi sem er erlendum ferðamönnum minnistæðastur er þeir yfirgefa 

landið. Einnig stundar fyrirtækið vinnslu á húðverndarvörum þar sem hin virku efni eru steinefni, 

kísill og þörungar, en hluta af þessari framleiðslu mætti án efa tengja við líftækni. Velta Bláa 

Lónsins árið 2010 var 2,7 milljarðar og starfsmenn eru 140. 

 

Annað fyrirtæki sem tengist þessum hluta klasans og hefur töluverð umsvif er Þörungaverksmiðjan 

Reykholti sem framleiðir mjöl úr klóþangi (Ascophyllum nodosum) og hrossaþara (Laminaria digitata) 

sem sótt er til vinnslu víðs vegar úr Breiðafirði. Meira en 95% af framleiðslunni er til útflutnings og 

helstu markaðir eru Skotland, Bandaríkin, Bretland, Noregur, Holland, Þýskaland, Frakkland, Japan 

og Taiwan. Mjölið sem unnið er hjá Þörungaverksmiðjunni, er aðallega framleitt fyrir fyrirtæki sem 

vinna efni til að einangra svokölluð gúmmíefni til áframvinnslu í iðnaði, s.s. matvæla-, snyrtivöru-, 

lyfja- og textiliðnað ásamt margskonar öðrum iðnaði. Hjá Þörungaverksmiðjunni starfa 20 manns og 

velta fyrirtækisins 2010 var 344 milljónir. 

Landgrunnið og sjóefni

Kafli 10
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Vinnsla á þara til manneldis hefur verið að aukast hér á landi á síðustu árum. Fyrirtækin Hafnot og 

Íslensk hollusta hafa selt þara og vörur búnar til úr þara. Fyrirtækið Hafnot sem er með aðsetur í 

Grindavík sérhæfir sig í þörungaveiðum, en tegundirnar sem um ræðir eru marínkjarni og hrossaþari. 

Þörungurinn er þurrkaður í sérstökum klefa, en hann er svo notaður í matvæli. Vörur frá Hafnotum 

hafa verið fluttar út, en þari frá fyrirtækinu fæst m.a. í verslunum Whole Foods í Bandaríkjunum. 

Íslensk hollusta var stofnuð árið 2005. Fyrirtækið vinnur að því að þróa og framleiða hollustufæði. 

Það hefur sett á markað hátt í tvo tugi vara: jurtate, krydd, sósur, osta, snakk, kryddlegin söl, berja-

saft og baðefni. 

Stjórnvöld hér á landi hafa veitt Íslenska Kalkþörungafélaginu ehf, leyfi til malartöku og til töku 

kalkþörungasets af sjávarbotni. Fyrirtækið var stofnað af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða árið 

2001 og vinnur við úrvinnslu kalkþörungasets við Arnarfjörð. Í Verksmiðju fyrirtækisins er heimilt 

að framleiða allt að 50.000 tonnum af kalki á ári. Afurðir verksmiðjunnar eru steinefnafóður og 

jarðvegsbætiefni og er nær allt flutt út. Söluskrifstofa fyrirtækisins er á Írlandi og fara afurðir 

verksmiðjunnar til viðskiptavina um allan heim. Starfsmenn verksmiðjunnar á Bíldudal eru 20. Auk 

þess eru nokkur afleidd störf, en angi af þessu verkefni er sala og markaðssetning á svokölluðu 

hafkalki sem fæst nú orðið í flestum heilsu- og lyfjaverslunum hérlendis. Hafkalk er markaðssett 

sem fæðubótarefni sem dregur úr verkjum vegna slitgigtar og vinnur gegn fótaóeirð.

Fyrirtækið Björgun hefur verið umsvifamest í malartöku hér á landi, en fyrirtækið hefur til fjölda 

ára stundað efnistöku af hafsbotni til framleiðslu fylliefna í steinsteypu og malbik auk ýmiss konar 

fyll ingar efna til mannvirkjagerðar. Dæluskip Björgunar sækja hráefni til vinnslunnar af hafsbotni í 

Faxaflóa. 

þróun ErlEndis

Nágrannaríki Íslands í Norður-Atlantshafi hafa verið nokkuð virk í olíuleit og við borun eftir olíu og 

byggst hafa upp öflugir atvinnuvegir sérstaklega í Noregi sem hafa að markmiði að þróa möguleika 

í tengslum við olíuiðnaðinn og þjóna honum. Á síðustu árum hefur áhugi manna á öðrum auðlindum 

er leynst gætu á eða undir hafsbotni verið að aukast. Út af ströndum Suður Afríku og Namibíu er 

námavinnsla sem byggir á leit að demöntum. Meðfram ströndum Afríku, Asíu og Suður Ameríku er 

einnig námavinnsla þar sem tin, títaníum og gull er unnið. Í þessum tilvikum er unnið við aðstæður 

þar sem sjór er fremur grunnur, en áhugi er á því að fara dýpra í leita að verðmætum jarðefnum. Er 

þá sérstaklega horft til vinnslu niður á allt að 5.000 metra dýpi. Aukinn áhuga má skýra með því 

að verð á málmum er að hækka m.a. vegna aukinnar eftirspurnar frá Kína og Indlandi. Efninn sem 

talað er um eru svokallaðir manganhnyðlingar, kóbalt útfellingar og súlfíðleðja sem verður til við 

gosvirkni neðansjávar. Úr manganhnyðlingum og kóbalt útfellingum er hægt að vinna kopar, kóbalt 

og nikkel. Talið er að á hafsbotni sé að finna um 1000 milljón tonn af kóbalti, en talið er að á landi 

séu að finna um 15 milljón tonn. 
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Enn eru áform um nýtingu þessara auðlinda aðeins á tilraunastigi og efnahagskreppan hefur heldur 

dregið úr getu fyrirtækja til að taka næstu skref. Ýmsar tæknilegar og umhverfislegar hindranir þarf 

svo að yfirstíga áður en eiginleg vinnsla hefst.1

tækifæri og áskoranir. 

Nokkrar vonir eru bundnar við að jarðolía eða jarðgas kunni að finnast innan íslenskrar lögsögu. 

Er þá fyrst og fremst horft til hins svokallaða Drekasvæðis við Jan Mayen-hrygg. Leyfi hafa verið 

veitt til leitar á íslenska landgrunninu og hafa stjórnvöld hafið undirbúning á veitingu rannsókna- og 

vinnsluleyfa. Talið er þjóðarbúið geti haft nokkurn ávinning af rannsóknarvinnu og olíu- og gasleit 

enda er slík leit afar kostnaðarsöm, mun hafa talsverða veltu í för með sér og skapa störf. Erfitt er 

þó að átta sig nákvæmlega á því hversu mikil umsvif skapist í kringum þessa leit. Færeyingar og 

Grænlendingar, sem eru ekki aðilar að EES samningnum, settu inn ýmiss ákvæði sem leitarfyrirtæki 

urðu að uppfylla sem ekki verður hægt að gera kröfu um hér á landi. Þetta voru t.d. ákvæði sem 

kváðu á um að rannsóknaraðilum bæri að styðja færeyskar menntastofnanir. 

Málmvinnsla á hafsbotni gæti einnig orðið fýsilegur kostur og er þá einkum horft til seguljárns 

og fleiri málma sem talið er að finna megi á hafsbotni við Suðurland og í Héraðsflóa. Talið er að 

hér sé mikið af basaltgrjóti sem hafi hátt hlutfall af seguljárni. Fyrirtækið Soley Minerals sem er 

dótturfyrirtæki ástralska námuvinnslufyrirtækisins Thielorr Sarl hefur óskað eftir leyfi frá Orkustofnun 

til að kanna fýsileika slíkrar vinnslu og hvort hér finnist nægilegt vinnanlegt magn. Áætlað er að 

þessi forathugun taki fimm ár og að kostnaður verði á bilinu 800 milljónir til 2,2 milljarða króna. 

Þegar sjálf vinnslan er komin af stað er gert ráð fyrir að ná upp 250.000 tonnum af sandi, en úr því 

eru síðan unnin 25 þúsund tonn af málmi. Ef verkefnið gengur upp gætu skapast á bilinu 50-200 

störf við vinnsluna. Verkefnið er enn sem komið er á byrjunarstigi og óvissuþættir eru margir. Ekki er 

vitað hvort vinnanlegt magn seguljárns sé nægt og einnig gætu skilyrði í sjónum skapað vandamál. 

Við nýtingu á auðlindum hafsbotnsins verður að leggja áherslu á að kanna vel áhrifin á umhverfið 

sem eru væntanlega mismunandi eftir aðstæðum og eðli starfseminnar á hverjum stað. Kortlagning 

hafsbotnsins er ein leið til að rannsaka þessi áhrif, en auk þess hljóta slíkar rannsóknir að efla 

skilning okkar á umhverfisröskun vegna starfsemi á landi eða í hafi eða vegna nýtingar á auðlindum 

hafsins er áhrif hafa á hafsbotninn. 

1. World Ocean review
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Undir haftengda ferðaþjónusta í Sjávarklasanum falla fyrirtæki sem bjóða upp á afþreyingu tengda 

hafinu eða gera út báta vegna skoðunarferða við strendur landsins. Einnig helstu söfn sem gera 

hafinu og haftengdri starfsemi skil.

 

Einn stærsti angi alþjóðlegrar ferðaþjónustu er haftengd ferðaþjónusta. Stærsti hluti þeirrar þjónustu 

tengist suðlægum slóðum sól, sjó og strandlífi. Sú haftengda ferðaþjónusta sem hér er boðið upp 

á er eins og gefur að skilja af öðrum toga. Haf og strendur landsins hafa mikið aðdráttarafl vegna 

mikillar og sérstakrar náttúrufegurðar og fjölbreytts lífríkis. Þetta er það sem heillar bæði íslenska 

og erlenda ferðamenn og hefur uppbygging á þjónustu í tengslum við haftengda ferðaþjónustu 

farið vaxandi. Hafið hefur alla tíð verið nýtt til siglinga og flutninga á vöru, en í auknu mæli fara nú 

farþegaflutningar um íslenkt hafsvæði á erlendum skemmtiferðaskipum, sem hér hafa viðkomu, og 

fjölgar nokkuð stöðugt. 

staðan Hér á landi 

Vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi hefur verið hraður á síðustu áratugum. Að jafnaði hefur aukningin 

verið 5,3% á milli ára síðustu 10 ár. Árið 2003 komu alls um 320 þúsund ferðamenn til landsins 

og voru gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum alls 37,3 milljarðar króna. Á árinu 2009 komu 

494 þúsund ferðamenn til landsins og um 69 þúsund dagsferðamenn með skemmtiferðaskipum. 

Ferðaneysla hinna erlendu gesta á Íslandi var liðlega 112 milljarðar króna. Ef tekin eru með umsvif 

íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja utan Íslands hækka gjaldeyristekjurnar í 155 milljarða króna 

og verða tæplega 20% af útfluttri vöru og þjónustu og rúmlega 10% af vergri landsframleiðslu. 

Samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu eru starfsmenn í ferðaþjónustu og tengdum greinum 8.500, 

eða um 5,1% af heildarfjölda starfa 2009. 

Fjölmörg fyrirtæki starfa í haftengdri ferðaþjónustu og flest fyrirtækin einbeita sér að náttúruskoðun 

þar sem hvalir, fuglar og selir eru meginaðdráttaraflið. Einnig eru nokkur fyrirtæki sem bjóða upp 

á sjóstangaveiði og ýmsar íþróttir og afþreyingu er tengist síðan hafinu eins og t.d kajakasport, 

skútusiglingar, sjósund og sportköfun. Fjölmörg söfn starfa í landinu sem tengjast síðan hafinu þar 

sem atvinnusögu og lífriki hafsins eru gerð skil. Skýrsluhöfundar fundu um 40 fyrirtæki sem eru 

í þessum hluta klasans, en gera verður ráð fyrir að þess utan starfi fjölmargir einyrkjar og smærri 

fyrirtæki í greininni sem eru ekki sérlega sýnilegir og því er erfitt að ná vel utan um heildarumsvif. 

Ferðaþjónusta 

Kafli 11
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Þegar erlendir ferðamenn eru spurðir að því hvaða afþreyingu þeir hafi nýtt meðan þeir dvöldu hér á 

landi svara 82% að þeir hafi farið í náttúruskoðun. Töluvert af þeirri náttúruskoðun er tengd hafinu. 

Fjölmörg svæði, þar sem haf og land mætast með fallegum sandfjörum, fuglabjörgum og sérstæðum 

klettamyndunum, draga til sín fjölda ferðamanna, en erfitt er að tengja slíka náttúruskoðun beint við 

fyrirtæki í haftengdri starfsemi. Öðru máli gegnir um starfsemi safna og fyrirtækja sem bjóða upp 

á hvalaskoðun eða bátsferðir. Á landinu öllu eru auðvitað fjölmörg söfn er tengjast ýmsum þáttum 

þjóðlífsins, en fjöldi safna er tengjast hafinu er þó töluvert fyrirferðamikill. Það safn er fellur undir 

þennan flokk og er stærst er án efa Sjóminnjasafnið Víkin í Reykjavík sem sett var á stofn 2005, en 

þar eru um 10 starfsmenn. Annað safn sem starfað hefur um nokkurra ára skeið og tengist hafinu 

er Hvalasafnið á Húsavík, en safnið tengist þeirri starfsemi sem þar hefur verið byggð upp í kringum 

hvalaskoðun. 

Mynd 24 – Hvaða afþreyingu velja ferðamenn? (%)
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Hvalaskoðun er sá hluti þessa haftengdrar ferðaþjónustu sem hefur verið hvað mest áberandi, en 

töluvert samstarf er á milli fyrirtækja í þeirri grein. Á hverju ári eru rúmlega 120.000 manns sem 

fara í hvalaskoðunarferðir og umsvifin í hvalaskoðun eru talin vera um einn milljarður. Mörg af þeim 

fyrirtækjum sem bjóða upp á hvalaskoðun bjóða einnig upp á aðra náttúruskoðun og sjóstangaveiði. 

Talið er að velta sem tengist sjóstangaveiði sé um einn milljarður króna, en möguleikar eru taldir 

töluverðir á að auka þau umsvif. Víða erlendis er mikill áhugi á sjóstangaveiði. Í Þýskalandi eru t.d. 

750.000 meðlimir skráðir í sjóstangaveiðiklúbba og ferðalag til Íslands er fyrir þessa áhugamenn 

mikið ævintýri. 

Einn angi haftengdrar ferðaþjónustu tengist væntanlega þeim höfnum landsins sem bjóða upp á 

aðstöðu fyrir erlend skemmtiferðaskip. Mikil aukning er í komum þessara skipa til landsins. Fyrir 

um 20 árum komu 20 skemmtiferðaskip á ári með 8-12.000 farþega. Síðustu ár hafa skipin verið 

um 80 og farþegarnir í kringum 70.000. Mörg þessara skipa eru með 5-8.000 farþega innanborðs. 

Reykjavík er vinsælasti viðkomustaður skemmtiferðaskipa er hingað koma, en um 95% af þeim 

skemmtiferðaskipum sem koma til landsins koma til Reykjavíkur. Fyrir utan komur skemmtiferðaskipa 

eru svo stundaðar reglubundnar siglingar til Seyðisfjarðar með ferjunni Norrænu, en árið 2010 voru 

farþegar Norrænu 15.500 manns. 

Fyrirtækjum sem bjóða upp á aðra afþreyingu sem tengist hafinu hefur verið að fjölga smátt og 

smátt. Fyrirtæki eins og Borea adventures bjóða upp á siglingar um firði landsins og einnig ferðir á 

seglskútu um firði Grænlands. Nokkur fyrirtæki bjóða upp á þjónustu í tengslum við kajakasiglingar 

og köfun við landið. Að lokum hefur afþreying, sem fyrst og fremst hefur verið tengd við suðrænni 

lönd, notið meiri athygli. Má þar nefna brimbrettasiglingar og sjósund.  

Hvala og höfrungaskoðunin

Elding hvalaskodun  

Gentle Giants

Hvalalíf ehf.

Norðursigling

Sérferðir ehf. // Special Tours

Bátaferðir ehf. 

Eyjasigling ehf.

Haffari ehf.

Jökulsárlón ehf

Papeyjarferðir

Sæferðir ehf

Sjósigling/Hafgull ehf.

Fisherman.is

Selasigling ehf. 

Borea adventures

Viking boat tours

HElstu fyrirtæki sEm bjóða uPP á Hvalaskoðun og bátsfErðir.
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staðan ErlEndis

Ferðaþjónusta er einn af grunnatvinnuvegum meðal margra þjóða og ein af þeim atvinnugreinum 

sem skapar mest umsvif og flest störf í heiminum. Ef litið er til mismunandi tegunda ferðaþjónustu 

er haftengd ferðaþjónusta ein mikilvægasta tegund ferðaþjónustu og sá angi hennar sem er í hvað 

örustum vexti. 

Eftir niðursveiflu í kjölfar efnahagskreppunnar virðist sem ferðaþjónustan í heiminum sé nú að ná 

sér á strik á ný. Árin 2008 og 2009 voru fremur erfið, en árið 2010 var 5% vöxtur í ferðum bæði 

innanlands og millilanda á alþjóðavettvangi. Eyðsla ferðamanna erlendis var 781 milljarður evra og 

jókst um 7% 2010 í samanburði við árið áður, en það ár stóð greinin frammi fyrir 9% samdrætti 

milli ára. Ef litið er til fjölda gistinátta á heimsvísu var 7% samdráttur 2009 í samanburði við árið 

2008, en árið 2010 var 5% aukning miðað við árið áður. Árið 2011 er gert er ráð fyrir að umsvifin 

verði komin á svipað ról og þau voru 2008. Út úr tölum frá World Travel Monitor má lesa að 

ferðamannaiðnaðurinn sé að ná sér á strik að nýju og fólk sé í auknu mæli að ferðast, en ferðirnar 

eru styttri. 

 

Þegar litið er til þróunarinnar í Evrópu er talið að jafnvægi sé að nást þar á ný í ferðaþjónustu eftir 

efnahagsáföllin sem dunið hafa yfir álfuna og vegna þeirra áhrifa sem gosið í Eyjafjallajökli hafði. 

Árið 2010 var gert ráð fyrir 1-2% aukningu í ferðum, en samdrætti í fjölda gistinátta og eyðslu. 

Eini hluti markaðarins sem virðist vera á góðri siglingu er skemmtisiglingamarkaðurinn, en þar var 

10% aukning milli ára 2010. Þróunin er þó mismunandi milli markaða. Í samanburði við árið áður 

gætti samdráttar í ferðaþjónustu árið 2010 t.d. í Bretlandi, og ferðir til Þýskalands stóðu í stað 

árið 2010 miðað við árið 2009, en smávægileg aukning 2-4% var í ferðum til Frakklands, Ítalíu og 

Spánar. Mest varð aukningin í ferðum til Norðurlandanna eða 5-8%, en samkvæmt gögnum sem 

skýrsluhöfundar höfðu frá European Travel Monitor var Íslands ekki getið þar. 

Ef horft er fram á veginn má ætla að ferðamannaiðnaðurinn geti vænst töluverðrar aukningar 

ferðamanna frá þeim ríkjum sem eru nú að vaxa hvað hraðast í heiminum, en þá er átt við ríki 

eins og Kína, Indland, Brasilíu og Rússland. Hlutdeild ferðamanna frá þessum ríkjum hefur verið 

fremur lítil, en á væntanlega eftir að aukast verulega eftir því sem íbúum þessara landa, sem 

búa við bætt lífskjör, fjölgar. Einnig er talið að tækniþróun í hugbúnaðar- og fjarskiptatækni sé að 

breyta ferðamannaiðnaðinum töluvert. Pantanir fara nú t.d. meira í gegnum internetið en áður. 

Þetta hefur m.a. haft þau áhrif að minna er nú um hópferðir og meira um að fólk sé á eigin vegum. 

Samskiptamiðlar á netinu eru líka að breyta öllu markaðsstarfi og snjallsímar kalla á að upplýsingar 

og hugbúnaður sé þróaður til að mæta þeim möguleikum sem opnast með þeirri tækni. 
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tækifæri og áskoranir 

Þegar kemur að því að meta tækifæri í tengslum við haftengda ferðaþjónustu virðast möguleikarnir 

ótalmargir. Haf og strendur landsins hafa mikið aðdráttarafl, náttúrufegurðin er einstök og lífríkið 

fjölbreytt. Mikilvægi hafsins, vistkerfis þess og umhverfis, er ótvírætt fyrir frekari vöxt og viðgang 

ferðaþjónustu á Íslandi. Enn má ætla að fjölmargir möguleikar séu ónýttir í tengslum við siglingar 

á fallega staði við strendur landsins og með því að tengja saman ólíka valmöguleika ferðamannsins 

má líka ætla að ný tækifæri skapist. Þannig væri t.d. hægt að sjá fyrir sér samstarf ferðamennsku 

og ýmissa greina innan sjávarklasans sem gengi út á uppfræða ferðamenn um ýmislegt er lýtur að 

rannsóknum, tækni, gæðum og hollustu þeirrar vöru sem hér er framleidd. Einnig hafa komið upp 

hugmyndir um sjávardýragarð þar sem ferðamönnum gæfist tækifæri til að skoða ofan í undirdjúpin og 

kynnast þannig lífríkinu. Áhugi á málefnum hafsins hefur verið að aukast á alþjóðavísu og hér er kjörið 

að skapa aðstæður þar sem fólki er gert kleift að kynnast og fræðast meira um hafið. Eitt af því sem 

bent var á af viðmælendum skýrsluhöfunda var líka að eftir því sem fólk ferðaðist meira kæmi upp 

skýrari krafa um eitthvað sem nefna mætti upplifunartengda ferðaþjónustu. Þannig eru t.d. að spretta 

upp ferðaskrifstofur erlendis sem bjóða upp á eins konar tjaldferðir þar sem fólki gefst tækifæri til 

að komast nær náttúrunni, en nútímatækni og þægindi eru nýtt til þess að auka upplifunina og gera 

dvölina betri. Ferðir sem reyna á líkamlegt atgervi og hópvinnu hafa líka verið í boði hér á landi og 

erlendis um nokkurt skeið og telja má að í slíkum ferðum geti falist ákveðin vaxtarbroddur. Telja má 

líklegt að önnur nýting hafsins en í gegnum hefðbundnar skoðunarferðir muni áfram fara vaxandi, svo 

sem í tengslum við ferðaþjónustu og afþreyingu tengda útiveru, náttúruskoðun og frístundaveiðum.

Íslendingar hafa gert nokkrar tilraunir til þess að reka skemmtiferðaskip og eiga margir Íslendingar 

góðar minningar úr slíkum siglingum. Norðmenn hafa verið umsvifamiklir á þessu sviði, en 

Íslendingar hafa takmarkaða reynslu af slíkum rekstri. Verkefnið hér verður ugglaust að vinna að 

því að laða að erlend skemmtiferðaskip og skapa betri aðstöðu fyrir þau víða um land fremur en að 

stunda umfangsmikinn rekstur á þessu sviði. 

Þegar litið er til þeirra áskorana sem greinin stendur frammi fyrir eru þær vissulega fjölmargar. 

Eitt meginvandamálið í ferðaþjónustu hér á landi yfirleitt er hversu stutt ferðamannatímabilið er. 

Fyrirtækin þurfa að glíma við mikið álag í fremur stuttan tíma, en utan þess tíma er lítið að gerast. 

Unnið er að því að í greininni og meðal yfirvalda að fá ferðamenn hingað til lands á öðrum tímum, 

en yfir sumarmánuðina, en ljóst má vera að haftengd ferðaþjónusta er þarna í sérstökum vanda því 

óhjákvæmilega er t.d erfiðara að bjóða upp á siglingar þegar vetra fer vegna veðuróvissu. 

Töluverð áskorun er einnig að skipuleggja ferðir um náttúru sem er söluvænleg m.a. vegna þess að  

hún er nánast ósnortin. Hvernig er hægt tryggja að ágangur og álag verði ekki of mikið og fari þannig að 

bitna á fegurð svæðanna eða lífríki? Mikilvægt er að þeir sem starfa innan greinarinnar og einnig þeir 

er móta regluverkið séu sér meðvitaðir um þetta. Í þessu samhengi má einnig velta fyrir sér hvernig  

hægt sé að draga úr árekstrum þeirra sem nýta auðlindir hafsins og þeirra er sigla með ferðamenn 

um það. 
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Þegar kemur að rekstrarskilyrðum í greininni töldu nokkrir viðmælendur að skattlagning á greinina 

væri of mikil. Einnig var bent á að gjaldtaka hafnarsjóða af starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja væri 

afar mismunandi. Bent var á að hér væri um unga grein að ræða þannig að mörg fyrirtæki væru 

fremur skuldsett vegna kaupa á tækjum og búnaði. Fyrir þá sem eru að bjóða upp á siglingar er stofn - 

kostnaður sérlega mikill því tæki og búnaður er dýr. Þess utan eru gerðar miklar kröfur til öryggi-

sbúnaðar hjá þeim er stunda farþegaflutninga, mun meiri en ef einstaklingar eru að fjárfesta í bátum 

til eigin nota. 

Að mati sumra er regluverkið hér of flókið og m.a. var talað um að hér væri það mun meira en t.d. í 

Noregi þar sem regluverkið var sagt minna og svigrúm fyrirtækja í ferðaþjónustu meira. Bent var á 

að allar reglur væru opnar fyrir túlkun og oftar en ekki væru reglurnar túlkaðar þannig að það væri 

atvinnustarfseminni í óhag. 
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Mikil tæknivæðing og hátt þekkingarstig er lykilatriði í tengslum við þróun sjávarklasans. Öflugir 

þjónustuaðilar leika þar stórt hlutverk. Í þessum kafla verður farið yfir starfsemi nokkurra af þeim 

aðilum er sinna ýmissi þjónustu. Hér getur verið um að ræða fjármögnun, rekstrar- og tækniráðgjöf, 

tryggingar, endurskoðun, lögfræðiþjónustu og einnig aðra þjónustu er ekki fellur undir þá hluta 

klasans er rætt hefur verið um hér að framan. 

Margháttuð þjónustustarfsemi í sjávarklasanum hefur byggst upp á undanförnum áratugum. Þessi 

starfsemi hefur mest megnis dafnað vegna öflugs sjávarútvegs hérlendis sem reynir á hverjum tíma 

að vinna með nýjustu tækni sem völ er á. Erfitt er að ná utan um öll þau fjölmörgu fyrirtæki er 

þjónusta haftengda starfsemi og meta mikilvægi viðskiptanna og umfang. Fjöldi smárra fyrirtækja 

og einyrkja er mikill og mikilvægi viðskipta við fyrirtæki í haftengdri starfsemi er misjafnt. Verslun í 

Reykjavík sem þjónustar einstaklinga sem koma úr ólíkum atvinnugreinum á væntanlega lítið undir 

haftengdri starfsemi á meðan verslun í litlu sveitarfélagi sem byggir allt sitt á veiðum og vinnslu á 

mikið undir því að vel gangi og það fiskist. 

Til þess að fá gleggri mynd af þjónustustarfsemi í tengslum við sjávarklasann var gerð ítarleg 

athugun á öllum aðfangakaupum sjávarútvegsins. Þannig var safnað upplýsingum um hvaða 

þjónustu sjávarútvegurinn kaupir af íslenskum fyrirtækjum. Niðurstöður þessarar athugunar benda 

til þess að þær atvinnugreinar, sem mest eiga undir viðskiptum við sjávarútveginn, séu málmsmíði, 

vélaviðgerðir, skipasmíðar, flutningastarfsemi og netagerð.

Fjölmargar aðrar atvinnugreinar eiga einnig í viðskiptum við sjávarútveginn eins og umboðsverslun, 

vélaleiga, umbúðaiðnaður, orkustarfsemi o.fl. Þá má nefna margvísleg umboðsverslun, en undir 

þann hatt falla eldsneytissala, sala á veiðarfærum, vélum, verkfærum, fatnaði og umbúðum. 

Við hlið sjávarútvegsins hefur því byggst upp margháttuð hliðarstarfsemi sem síðar kann að 

verða mun fyrirferðarmeiri en sjávarútvegurinn sjálfur. Það sem byrjar sem þjónusta við íslenskan 

sjávarútveg verður smám saman að sjálfstæðri útflutningsstarfsemi.

Í ofangreindri aðfangagreiningu er ekkert minnst á hlut fjármálastofnana í tengslum við sjávarútveg, 

en bankastofnanir á Íslandi eiga mikið undir því að sjávarútvegurinn sé vel rekinn og standi undir sér.  

Þjónusta, ráðgjöf og fjármálastarfsemi 

Kafli 12
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Umtalsvert af útlánum bankanna er til þeirrar greinar. Þannig námu útlán til sjávarútvegs í árslok 

2010 hjá Landsbanka 134 milljörðum króna sem er um 22,6% af útlánum bankans til viðskipta-

manna. Hjá Íslandsbanka nam fjárhæðin um 68 milljörðum króna eða 13,2% af lánum viðskipta-

manna og hjá Arion banki voru útlán 47,7 milljörðum, sem er um 10,6% af lánum (Skýrsla um 

starfsemi Bankasýslu ríkisins 2011, bls. 61). Í bönkum á Íslandi ríkir almennt góður skilningur og 

góð þekking á þörfum helstu greina í haftengdri starfsemi, en íslenskir bankar hafa þarna nokkra 

sérstöðu því víða erlendis skortir mikið á að sjávarútvegur sé rekinn á viðskiptalegum forsendum. 

Flestir bankarnir hafa innan sinna vébanda hóp sérfræðinga sem geta veitt ítarlega ráðgjöf um flest 

það sem að þessari atvinnugrein lýtur. 

En það eru ekki bara bankarnir sem hafa á að skipa reynslumiklum sérfræðingum á þessu sviði. 

Hópur Íslendinga starfar við ráðgjöf og selur þjónustu sína innlendum og erlendum fyrirtækjum. 

Íslendingar skipuleggja t.d. á hverju ári eina virtustu ráðstefnu í heimi um þróun í botnfiskveiðum. 

Ráðstefnan heitir Groundfish Forum, en hana sækja lykilaðilar í veiðum, vinnslu og sölu á botnfiski 

úr Norður Atlantshafi. Íslandsbanki hefur sérhæft sig í þjónustu á þessu sviði utan Íslands. Þá eru 

minni fyrirtæki starfrækt hérlendis sem sinna álíka þjónustu. Fyrirtækið Markó partners sem var 

stofnað 2008 sérhæfir sig í viðskiptaráðgjöf og greiningu. Meðal fyrirtækja sem Markó Partners hafa 

aðstoðað eru Kanadíska laxeldisfyfirtækið Cooke Aquaculture, Highliner Fine Foods og Clearwater 

Seafoods.

Íslendingar hafa einnig lagt til vinnslu og útvegsþekkingu í verkefnum í Kína og í tengslum við 

Nílarkarfarvinnslu í Úganda og komið að rekstri útgerða út fyrir ströndum Afríku. Verkfræði- og 

verktakafyrirtæki eins og Verkís og Navís bjóða fyrirtækjum að annast verkfræðiþjónustu og eftirlit 

í tengslum við skip, skipasmíðastöðvar, fiskverkunarhús, frystihús og bræðslur, skipulagningu 

mannvirkja sem og aðstoða við útboð og innkaup á vélum og búnaði. 

landsbjÖrg og sjávarklasinn

Slysavarnafélagið Landsbjörg á og rekur 14 björgunarskip í samvinnu við björgunarbátasjóði 

hringinn í kringum landið. Björgunarsveitirnar eiga og reka 22 harðbotnabáta og 66 

annars konar slöngubáta. Slysavarnarfélagið rekur síðan Slysavarnaskóla Sjómanna með 8 

stöðugildi.  Umsvif Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem tengjast hafinu nema alls um 18 

stöðugildum, launuðum og ólaunuðum og rekstrarkostnaður er um 212 miljónir á ári.

Íslendingar geta verið stoltir þegar kemur að öryggismálum sjómanna.  Árlega farast 1,2 

milljónir  manna í heiminum í sjóslysum, en hér eru dauðsföll og slys með því lægsta sem 

þekkist. Þennan árangur má m. a. þakka starfi Slysavarnarfélagsins, hagsmunaaðila og 

tryggingafélaga sem hafa unnið markvisst að því að fækka slysum og dauðsföllum.
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Þess má líka geta að verktakafyrirtækið Ístak hefur á síðustu árum tekið þátt í að reisa bygg-

ingar við viðlegukant fyrir skemmtiferðaskip á Jamaíka og í Noregi hefur fyrirtækið komið að 

hafnarframkvæmdum í Stamsund í Lofoten. 

tækifæri og Hindranir

Að mati þeirra sem skýrsluhöfundur talaði við var talið fremur ólíklegt að mikil aukning gæti orðið 

í verkefnum fyrir þjónustufyrirtæki sem eru að þjóna sjávarútvegi, en enn er hægt að ná fram 

töluverðri hagræðingu í greininni. Bent var á að það hefði reyndar verið að byggjast upp mikil 

endurnýjunarþörf í tengslum við sjávarútveg og fiskvinnslu en þessar atvinnugreinar hafa haldið að 

sér höndum meðan óvissa hefur ríkt um framtíðarskipan fiskveiðstjórnunar. Þegar þessari óvissu 

lýkur má ætla að umsvif aukist. 

Þegar litið var til þess hvar helst mætti ætla að vöxtur gæti orðið í þjónustu og ráðgjöf var aukin 

þjónusta við erlenda aðila nefnd og aukin þjónusta við þær greinar sem vaxið gætu upp innan 

sjávarklasans. Mögulega gæti málm- og skipasmíði og löndunarþjónusta þannig notið þess að 

komum erlendra skipa fjölgi, með aukinni skipaumferð á norðurslóðum, umsvifum t.d. á Grænlandi 

og í kringum olíuleit.  
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Hér verður fjallað um fyrirtæki stofananir og samtök sem koma að stjórnun, móta reglur og veita 

ráðgjöf í tengslum við nýtingu haftengdra auðlinda. Hér er einnig fjallað um þá aðila er sinna eftirliti 

með þeim atvinnugreinum er tengjast hafinu og loks þá er annast vöktun á hafsvæðinu í kringum 

Ísland hvort sem um er að ræða undir yfirborði sjávar eða yfir því. 

Stærstur hluti þeirra aðila sem falla undir þennan hluta klasans eru stofnanir sem eru ekki að keppa 

á markaði og lúta því ekki eiginlegum markaðslögmálum. 

Tengsl stofnana er sinna eftirliti og stjórnun við sjávarklasann eru mismikil. Sumar eru nánast 

einvörðungu að sinna fyrirtækjum og starfsemi sem tengist sjávarklasanum, en önnur eru með 

víðara starfssvið og eru t.d. að sinna eftirliti með mun stærri hóp. Skattayfirvöld eru einn slíkur aðili. 

Í þessari skýrslu verður ekki farið nánar ofan í starfsemi slíkra aðila, fremur verður horft til þeirra 

sem hafa mikla tengingu og mikilla hagsmuna að gæta gagnvart fyrirtækjum í sjávarklasanum. 

Þær þrjár stofnanir sem hafa mest tengsl við Sjávarklasann eru án efa Landhelgisgæslan, Siglinga-

stofnun og Fiskistofa. Landhelgisgæslan er með mestan starfsmannafjölda og mesta veltu af þess um  

þremur stofnunum. Árið 2010 námu útgjöld stofnunarinnar 3,5 milljörðum króna og tekjur voru 3,8 

milljarðar, en af þessum tekjum var 1 milljarður sértekjur vegna verkefna stofnunarinnar erlendis.  

Starfsmenn voru 148. Meginverkefni Landhelgisgæslunnar er að sinna löggæslu og eftir liti á hafsvæð - 

inu í kringum Ísland. Einnig er það hlutverk Landhelgisgæslunnar að annast vöktun með sigl ingum, ann - 

ast mengunarvarnir og sinna björgunarmálum. Landhelgisgæslan er líka með sjómælinga svið sem 

hefur það hlutverk að gera sjókort og sjá sjófarendum fyrir gögnum er stuðlað geta að auknu öryggi. 

Velta Siglingastofnunar er töluvert minni en Landhelgisgæslunnar. Árið 2010 var velta stofnunarinnar 

rúmur 1,1 milljarður, en starfsmenn voru 73. Starfsemi stofnunarinnar er fjölþætt; umsjón með 

framkvæmdum við hafnir, uppbyggingu hafnarvita og innsiglingamerkja og rekstur vitakerfis. Einnig 

heldur stofnunin utan um framkvæmd laga um eftirlit með skipum, laga um mælingu skipa og laga 

um skráningu skipa. Stofnunin gefur út ýmis skírteini í tengslum við þessa starfsemi og einnig 

annast hún útgáfu skírteina í tengslum við áhafnir skipa. Stofnunin rekur leiðsögu- og eftirlitskerfi 

fyrir siglingar, vaktar hafstrauma og sinnir rannsóknum sem tengjast öryggi sjófarenda og réttum 

ákvörðunum við val á lausnum við mannvirkjagerð. 
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Hjá Fiskistofu starfa 77 starfsmenn. Tekjur stofnunarinnar árið 2010 námu 918 milljónum króna. 

Hlutverk Fiskistofu er m.a. að annast framkvæmd laga og reglna um stjórn fiskveiða í sjó og í fersku 

vatni. Stofnunin annast eftirlit, safnar, skráir og dreifir upplýsingum, annast útgáfu veiðileyfa og 

úthlutun aflaheimilda. 

Auk áðurnefndra stofnana eru nokkrar stofnaninir sem hafa veruleg áhrif og aðkomu að starfsemi 

fyrirtækja í sjávarklasanum. Þetta eru stofnanir eins og Umhverfisstofnun, Matvælastofnun, 

Byggðastofnun, Vinnumálastofnun, Vinnueftirlit ríkisins, heilbrigðiseftirlit, Orkustofnun og Veðurstofa 

Íslands. Að lokum verður að telja tollstjóraembættin í landinu. 

Nýr aðili sem tilheyrir flokknum vöktun er “Iceland Responsible Fisheries” sem sér um 

markaðssetningu og þróun umhverfismerkis um ábyrgar fiskveiðar, en síðan 2007 hefur verið unnið 

að undirbúningi vottunar á veiðum Íslendinga. Verkefnið er með einn starfsmann, en Íslandsstofa 

annast markaðssetningu hins nýja merkis erlendis. 

Fyrir utan ofangreindar stofnanir eru fimm ráðuneyti sem koma að málefnum hafsins. Þetta eru 

Sjávarútvegs - og landbúnaðarráðuneyti, Umhverfisráðuneyti, Iðnaðarráðuneyti, innanríkisráðuneytið 

og utanríkisráðuneytið. 

Að lokum eru svo vel á annan tug hagsmunasamtaka sem tengjast sjávarklasanum og er þá verið 

að tala um samtök eins þau er tengjast og sjómönnum, útgerð, fiskvinnslu, ferðaþjónustu og iðnaði. 

tækifæri og Hindranir

Óhætt er að fullyrða að í kringum fáar atvinnugreinar hér á landi eru jafn mikil opinber umsvif og 

eftirlit eins og í kringum haftengda starfsemi. Margt af því starfi sem er unnið innan hinna ólíku 

stofnana er til mikillar fyrirmyndar og oft með því besta sem gerist í samanburði við margt af því 

sem gert er hjá þjóðum sem við berum okkur saman við. Fáar þjóðir eiga eins mikið undir því að 

vel sé gengið um sjávarauðlindirnar og Ísland og því er mikilvægt að vel sé staðið að allri stjórnun 

og að ýtt sé undir að þeir sem nýta þessar auðlindir nái fram hámarksverðmæti. Íslendingar hafa 

ýmsu að miðla þegar kemur að stjórnun og eftirliti. Árangur þjóðarinnar þegar kemur að hagræðingu 

og ábyrgri nýtingu fiskistofna er mikill og nokkrar þjóðir hafa nýtt sér þá reynslu sem hér hefur 

orðið til við umbreytingar á eigin fiskveiðistjórnunarkerfum. Hjá einum viðmælandi skýrsluhöfunda, 

sem fylgst hefur lengi með framgöngu Íslands hjá alþjóðastofnunum er fjalla um ýmsa þætti er 

lúta að hafinu, kom fram að Ísland nyti töluverðrar virðingar á alþjóðavettvangi og að landið væri 

í hópi leiðandi þjóða. Sami aðili taldi að miðla mætti betur þeirri þekkingu sem fulltrúar Íslands á 

alþjóðavettvangi búa yfir, m.a. í háskólum og víðar. 

Þó gott starf sé unnið hjá ýmsum af þeim stofnunum sem tengjast hafinu má ævinlega gera betur. 

Nokkrir af þeim sem skýrsluhöfundar ræddu við höfðu á orði að skriffinnskan og regluverkið væri 

þeim verulega íþyngjandi í rekstri. Einnig var rætt um að kerfið væri of stórt og möguleikar gætu 
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legið í því að sameina krafta ólíkra stofnana, jafnvel að setja þær undir einn hatt sem væri þá eins 

konar stofnun hafsins. Bent var á að sjómælingar væru t.d bæði unnar hjá Landhelgisgæslu og 

Hafrannsóknastofnun og eins væru straumamælingar unnar undir hatti siglingstofnunar, en einnig 

væri unnið að straumamælingum hjá Hafrannsóknastofnun. 



99

Íslenski sjávarklasinn



Stjórnun auðlinda, eftirlit og vöktun 

100

HEimildir

 Auðunn F. Kristinsson, Garðar Jóhannsson, Hermann Guðjónsson, Kristján Geirsson, Kristján 

Sveinsson. (2007)  Áfangaskýrsla starfshóps um leiðastjórnun skipa, neyðarhafnir og varnir 

gegn mengun frá siglingum 

 Boeing (2010) World Air Cargo forecast 2010-2011 

 FAO (Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna). Food Outlook. Global Market 

Analysis, sjá: http://www.fao.org/docrep/014/al978e/al978e00.pdf  

 FAO Fisheries and Aquaculture Department. (2010) The state of the world fisheries and 

aquaculture 2010

 Faxaflóahafnir sf. (2011) Ársskýrsla 2010

 Ferðamálastofa (2011) Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, mars 2011

 Fiskistofa Úthlutun aflaheimilda feiskveiðiárið 2011/12.  Sjá http://www.fiskistofa.is/veidar/

aflaheimildir/uthlutadaflamark/

 Global poultry trends 2010, sjá: http://www.thepoultrysite.com/articles/1774/chicken-meat-

production-trends-in-the-americas-2010  

 Hagstofa Íslands. Sjávarútvegur og landbúnaður, sjá: http://www.hagstofa.is/Hagtolur/

Sjavarutvegur-og-landbunadur

 Hagstofa Íslands. Útflutningur, sjá: http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Utanrikisverslun/

Utflutningur

 Heimur (2011) 300 stærstu fyrirtækin, Frjáls verslun.

 Helgi Thorarenson (25. Júlí, 2011) Morgunblaðið bls. 12 

 Henry Etzkowitz, Loet Leydesdorff.  (2000) The dynamics of innovation: from National Systems 

and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations.  Research Policy 

29   bls. 109–123 

 Hólmar Svansson, Hjörleifur Einarsson, Jóhann Örlygsson,  Háskólinn á Akureyri  (2004)  

Líftækninet í auðlindanýtingu - Frá þróunarstarfi til markaðsárangurs

 Jóhann Örlygsson (2002)  Möguleikar í sjávarlíftækni á Íslandi, Rannsóknastofnun 

fiskiðnaðarins Akureyrarútibú



101

Íslenski sjávarklasinn

 Kunttzsch Volker (2010) Global overview and trends in supply of groundfish, including farmed 

finfis

 Landsamband fiskeldisstöðva (2009) Staða fiskeldis á Íslandi, framtíðaráform og stefnumótun 

Landssambands fiskeldisstöðva í rannsókna- og þróunarstarfi 2010-2013

 Messe  Berlin  GmbH (2010)  ITB World travel trends report 2010 

 Norden, Nordic innovation (2010) Markeds- og verdikjedeanalyse, Fase 1 av prosjektet Value 

Propositions in nordisk marin sektor 

 OECD-FAO (2011) Agricultural Outlook 2011-2020

 Porter, M.E. (2006) Building a competitive economy: Implications for Iceland. Erindi flutt á 

Hilton Reykjavík Nordica, Reykjavík.  

 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins á Akureyri (2002) Möguleikar í sjávarlíftækni á Íslandi  

 Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka (2011)  Íslenskur sjávarútvegur

 Skýrsla starfshóps Utanríkisráðuneytisins. (2005) Fyrir stafni haf. Tækifæri tengd siglingum á 

norðurslóðum. 

 Skýrsla starfshóps um þáttöku Íslands í alþjóðlegum samstarfsáætlunum (2010) Tækifæri til 

sóknar

 Sveinn Margeirsson, Torgeir Edvardsson (2009) Innovation in the Nordic marine sector

 Umhverfis-, sjávarútvegs- og utanríkisráðuneyti. (2004) Hafið 

 Vilhjálmur Lúðvíksson Menntamálaráðuneyti – Heilbrigðisráðuneyti – Iðnaðarráðuneyti 

(2009) ,,Heilsa og hagsæld með nýsköpun” Úttekt á aðstæðum til nýsköpunar í tengslum við 

heilbrigðisrannsóknir (Drög að lokaskýrslu)

 World Ocean review, Marine minerals, sjá: http://worldoceanreview.com/en/energy/marine-

minerals/ 

 Þjóðhagsstofnun. Sögulegt yfirlit hagtalna, sjá: http://www2.stjr.is/frr/thst/rit/sogulegt/index.

htm.








