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Alþjóðleg dreifing frá Akureyri

Unnar Jónsson

Rekstur Samherja á Íslandi
Samherji Ísland, ÚA og Íslandsbleikja

• Samherji Ísland rekur fiskvinnslu á Dalvík, gerir út Vilhelm EA,
Kristinu EA, Margréti EA, Oddeyri EA, Snæfell EA, Björgúlf EA
og Björgvin EA.
• Útgerðarfélag Akureyringa rekur fiskvinnslu á Akureyri, gerir út
Kaldbak EA og Önnu EA, og rekur skreiðarverkun á Laugum.
• Íslandsbleikja rekur fiskeldi í Grindavík, Vogum og í Öxarfirði,
fiskvinnslu í Grindavík, auk seiðaeldisstöðva.
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Flutningar Samherja
Helstu viðfangsefni

•
•
•
•
•
•

Landflutningar
Gámaflutningar
Ferskur fiskur í flug/skip
Frystiskip – staða
Skip Samherja
Nýjar leiðir, bregðast við
breytingum
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Nokkrar tölur um flutt magn
Mismunandi afurðir og mismunandi flutningsmátar

• 60.000 tonn á ári í innanlandsflutningi.
– hráefni til vinnslu og afurðir auk rekstrarvöru.
– minnkaði umtalsvert með strandflutningum.

• 1.500 40 ft gámar á ári í útflutning.
– þar af eru ferskar afurðir um fjórðungur

• 65.000 tonn flutt í frystiskipum á sl. ári.
– afurðir frá Samherja og SVN
– þar af er nær helmingur fluttur í eigin skipum.

• 3.500 tonn í flugfrakt (brúttó kg.)
– minnkandi til Evrópu en vaxandi á Ameríku.
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Landflutningar
- og strandflutningar

• Við reiðum okkur á innanlandskerfi flutningafyrirtækjanna.
• Þjónustan er mjög sveigjanleg og mjög góð.
• Tímakröfur eru miklar og hafa farið vaxandi með aukningu í
ferskfiskvinnslu – hver klukkutími skiptir máli.
• Strandsiglingar sem hófust á vormánuðum 2013 hafa að
miklu leyti leyst af akstur á gámum til útflutningshafna.
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Flugfrakt á Ameríku
Magn og tegundir

Ár
2011
2012
2013
2014

6

Bleikja
564
598
624
638

Lax
272
316
381
428

Það hefur verið viðvarandi skortur á
plássi í flugi til Ameríku.
Icelandair hafa verið einir um að bjóða
beint flug. Delta og Wow bætast við.
Þrátt fyrir aukningu í farþegaflugi hefur
það ekki náð að halda í við aukningu á
magni til Ameríku.
Breytist vonandi til batnaðar með
nýjum 767 vélum Icelandair.

Þorskur Ýsa Samt. tonn
0
0
836
20
0
934
249
4
1.258
503
11
1.580

Vaxandi hluti flugfisks á Ameríku fer í farþegavélum

Flutningur á ferskum hnökkum
Magn og hlutfall í flug og skip
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Þorskhnakkar inn á Evrópu
Yfirleitt er nægt pláss í flugi til Evrópu, þó koma
tímar á árinu þegar allt er fulbókað, eins og fyrir jól.
Samherji leigði fraktvél frá Bláfugli 20. des. til að
geta komið meiri fiski á markað fyrir jól.

Flug
Ár

Tonn

Skip

Hlutfall

Tonn

Hlutfall

Samt. tonn

2011

1.033

38%

1.698

62%

2.731

2012

1.585

39%

2.466

61%

4.051

2013

1.583

35%

2.913

65%

4.496

2014

1.144

26%

3.206

74%

4.350

Ath. að þetta er einungis Evrópa, sem skýrir minnkun milli 2013 og 2014

Ferskur fiskur í skipum
Leiðir, flutningstími og afhending

• Norræna fer frá Seyðisfirði á miðvikudagskvöldi – afhending
vöru mánudag í Boulogne sur Mer – 5 dagar.
• Eimskip fer frá Reykjavík á miðvikudagskvöldi – afhending vöru
mánudag í BsM – 5 dagar.
• Eimskip fer frá Reykjavík á fimmtudagsmorgni / Reyðarfirði á
föstudegi – afhending vöru á þriðjudegi í BsM – 5 dagar.
• Samskip fer frá Reykjavík á fimmtudagskvöldi – afhending vöru í
BsM á þriðjudegi – 5 dagar.

• Hvað á að gera við fisk sem er unninn á föstudegi?
– Borga 1 Eur/kg aukalega í flugfrakt.
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Gámaflutningar
- skipafélögin, staða og stöðnun
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Íslensku skipafélögin veita góða
þjónustu en keppa frekar á því
sviði en í verðum.
Norræna er mjög mikilvæg fyrir
ferskan fisk.
Strandsiglingar styrktu stöðu
Eimskipa og Samskipa gagnvart
Norrænu.
Ákveðin stöðnun í
flutningakerfinu sem þjónar
útflutningi ekki eins vel og
áður – uppsjávarfiski og
ferskum fiski.

Frystiskip
Staða og horfur

• Silver Green nær einrátt á Íslandi – lítil samkeppni.
• Samherji flytur stækkandi hluta í eigin skipum.
• Minni afli uppsjávarfisks í N-Atlantshafi fyrir minni skipin en
fraktverð hafa ekki lækkað.
• Markaður fyrir stærri flutningaskip er stöðugur. Flotinn hefur
minnkað og samkeppni sömuleiðis. Fraktverð hafa hækkað.

10

Frystiskip Samherja
Harengus og Scombrus

Í árslok 2013 keypti Samherji flutningaskip, og annað í
ársbyrjun 2014. Skipin eru systurskip, lesta um 4.000 tonn og
henta vel til flutninga inn í Eystrasaltið og eins í V-Afríku.

Harengus og Scombrus við lestun í Neskaupstað í desember 2014
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Siglingakerfin
- Eimskip og Samskip

Siglingakerfi Eimskipa
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Siglingakerfi Samskipa

Mjög áþekk kerfi sem hafa lengst af þjónað þörfum inn- og útflutnings vel.
Tvö skip á hverri leið, lesta og losa á sitt hvorum enda yfir vikuna og sigla milli
Íslands og Evrópu yfir helgar.

Hvað vantar?

- hvernig geta skipafélögin sinnt okkur betur.

• Það vantar fleiri brottfarir
fyrir ferskan fisk.
• Styttri flutningstíma.
• Það tekur langan tíma að
afgreiða gáma á báðum
endum, sérstaklega í losun.
• RoRo er mun fljótlegri í
lestun og losun.
• Hvað með aðra ferskvöru og
tímaháða vöru í innflutningi,
nægir ein brottför frá
Evrópu?

• 200.000 tonn af
uppsjávarfiski fer að mestu í
frystiskipum.
• Kerfi skipafélaganna henta
ekki vel fyrir uppsjávarfisk
inn í Eystrasalt.
• Áframflutningur á gámum
erlendis er of dýr og því
vantar beinar gámasiglingar
á Gdansk og Klaipeda.

13

Leið fyrir ferskan fisk - RoRo
Þorlákshöfn – Scrabster - Rotterdam

Brottför frá Þorlákshöfn um miðnætti á föstudegi og koma í Rotterdam aðfararnótt
þriðjudags. Með þessu móti næði föstudagsvinnsla víðast hvar af landinu í skipið.
Viðkoma í Scrabster fyrir fisk til Bretlands, afhending í Grimsby á mánudagsmorgni.
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Gámalína frá Íslandi í Eystrasalt
Ísland – Gdansk - Klaipeda

Eitt skip á 10-14 daga hring, sinnir útflutningi á fiski inn í Eystrasaltið og gæti
komið við í Færeyjum líka. Þyrfti að sigla til Reykjavíkur vegna innflutnings.
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Takk fyrir!
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