
Kafli 8. Markaðssetning á eldisþorski

Efnisyfirlit

8.1 Inngangur................................................141

8.2 Framboð á þorski og öðrum hvítfiski...142

8.2.1 Heimsafli og heildarframleiðsla úr eldi...142

8.2.2 Veiðar á þorski og öðrum hvítfisk-
tegundum................................................142

8.2.3 Framboð á eldisþorski.............................143

8.2.4 Framboð af öðrum hvítfiskeldis
tegundum.................................................145

8.3 Flutningar...............................................147

8.3.1 Landflutningar samkeppnisaðila.............147

8.3.2 Flutningar með flugi................................147

8.3.3 Skipaflutningar........................................148

8.3.4 Hraðskreið flutningaskip.........................148

8.4 Utanríkisverslun....................................149

8.4.1 Viðskipti með fiskafurðir........................149

8.4.2 Ráðstöfun þorskafla á Íslandi..................149

8.4.3 Útflutningur á ferskum heilum eldis-
þorski.......................................................150

8.4.4 Útflutningur á ferskum þorskflökum og
bitum........................................................151

8.4.5 Útflutningur á aukaafurðum úr þorski.....152

8.5 Samkeppni á markaði............................152

8.5.1 Þróun í eftirspurn á fiskafurðum..............152

8.5.2 Verðþróun................................................153

8.5.3 Samkeppni frá öðrum hvítfiskeldis-
tegundum.................................................154

8.5.4 Markaðssetning á eldisþorski..................155

8.5.5 Afurðir úr lífrænu fiskeldi.......................157

8.6 SVÓT greining........................................157

8.7 Heimildir.................................................158

8.1 Inngangur

Íslendingar hafa lengi unnið náið með kaupendum á
mikilvægustu mörkuðunum til að þróa vinnslu,
afurðir og dreifingu í takt við þarfir kaupenda og
neytenda og er æskilegt að þannig verði einnig að
málum staðið með eldisafurðir. Markaðssetning á
eldisafurðum er frábrugðin því sem við eigum að
venjast með villtar afurðir. Eldisfiskar hafa gjörbreytt
möguleikum kaupenda þar sem mun betur er hægt að
tryggja jafnt framboð og gæði. Kaupendur eiga
möguleika á að fá einsleitari afurðir sem meðal
annars felur í sér jafnari stærð af fiski, stöðug og jöfn
gæði og sama holdafar og lit, þegar þeim hentar, allt
árið. Í vaxandi mæli vilja þeir fá hann ferskan og
kældan (AVS Stýrihópur 2002).

Markmið með þessari samantekt er að:

 Gefa yfirlit yfir framboð á þorski og öðrum hvít-
fiski.

 Gera samanburði á flutningi eldisafurða á markaði
frá Íslandi og samkeppnislöndum.

 Leggja mat á hvaða áhrif eldi annarra hvítfiska
geti haft á markaðssetningu eldisþorsks og villts
þorsks frá Íslandi.

 Meta styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri
við flutning og markaðssetningu eldisþorsks frá
Íslandi.

Fjölda skýrslna og greina hafa verið skrifaðar um
markaðssetningu á villtum þorski. Minna hefur verið
skrifað um markaðssetningu á eldisþorski. Aðeins er
vitað um eitt íslenskt rannsóknaverkefni þar sem
unnið var að því að koma af stað markaðsverkefni
fyrir eldisþorsk (sjá viðauka 1). Það hafa þó verið
skrifuð nokkur þorskeldisverkefni af háskólanemum
þar sem markaðsmál hafa verið hluti af verkefninu.
Einnig hafa þorskeldismenn unnið að markaðssetn-
ingu, en ekki hefur verið um að ræða formlegt rann-
sóknaverkefni þar sem sótt er um styrki í opinbera
sjóði. Það skal þó tekið fram að mörg útflutnings-
fyrirtæki hér á landi eru stór og fjárhagslega sterk og
hafa þau á undanförnum árum aflað mikillar þekk-
ingar á markaðssetningu eldisþorsks og komið á
tengslum við erlenda kaupendur. Vegna samkeppnis-
sjónarmiða er þessari þekkingu og markaðstengslum
haldið innan fyrirtækjanna.

Á vegum samkeppnisaðila virðist vera meira unnið
að markaðsverkefnum með opinberum stuðningi.
Árið 2005 hófst viðamikið þriggja ára markaðsverk-
efni fyrir eldisþorsk í Noregi. Heildarkostnaður
nemur 84 milljónum NOK. Því er skipt niður í undir-
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verkefni þar sem m.a. er tekið fyrir markaðsgreining,
vöruþróun, flutningstækni og gæðamál (Anon
2005a). Á vegum norska útflutningsráðsins fyrir fisk
er einnig unnið markvisst að kynningu eldisþorsks á
erlendum mörkuðum (www.godfisk.no). Á árinu
2006 voru settar 9,5 milljónir NOK (95 milljónir
ÍSK) í almenna markaðssetningu (generic marketing)
á þorskfiskum (þorskur, ýsa og ufsi) bæði villtum
fiski og eldisfiski. Markmiðið er að auka eftirspurn,
verðmæti og þekkingu viðskiptavinarins á norsku
sjávarfangi og hafa áhrif á val neytenda. Gert er ráð
fyrir að leggja tæpar 100 milljónir íslenskra króna í
almenna markaðssetningu á ári fram til ársins 2009
(Anon 2006b).

8.2 Framboð á þorski og öðrum hvítfiski

8.2.1 Heimsafli og heildarframleiðsla úr eldi

Stöðugur afli úr fiskveiðum og aukin framleiðsla í
fiskeldi

Mjög hröð þróun hefur átt sér stað í fiskeldi í heim-
inum á síðustu tveimur átatugum, en á sama tíma
hefur heimsafli úr veiðum því sem næst staðið í stað,
í rúmum 90 milljón tonnum (mynd 8.1). Það er ekki

gert ráð fyrir umtalsverði aukningu í fiskveiðum í
heiminum á næstu árum. Aukning á framboði sjávar-
fangs mun því að stærstum hluta koma frá fiskeldi
(Delgado o.fl. 2003a, FAO 2006a). Á tímabilinu
1980 til 2005 jókst framleiðsla eldisafurða úr um 7
milljónum tonna í 63 milljón tonn (mynd 8.2). Mest
er framleitt af eldisfiski um 30 milljónir tonna, en þar
af aðeins um 1,6 milljón tonna af sjávarfiskum.
Framleiðsla af sjávargróðri nam um 15 milljónum
tonna, um 13 milljónir tonna af skeldýrum og um 4
milljónum tonna af krabbadýrum.

Með auknu fiskeldi bætast reglulega við nýjar eldis-
tegundir. Á árinu 2004 voru 336 tegundir í eldi og á
síðustu 54 árum hafa að meðaltali bæst við 5 nýjar
tegundir á ári (FAO 2006a).

Mest umfang í fiskeldi er í Kína og árið 2004 voru
Kínverjar með um 70% heimsframleiðslu af eldis-
dýrum og sjávargróðri. Kína ásamt öðrum löndum í
Asíu eru með um 91% heimsframleiðslunnar (FAO
2006a). Mun meiri aukning í framleiðslu (fiskeldi og
fiskveiðar) hefur átt sér stað í þróunarríkjum en
þróuðum ríkjum. Á tímabilinu 1973 til 1997 jókst
hlutfall þróunarríkja á heildarframboði á fiskmeti úr
45% upp í 69% (Delgado o.fl. 2003a).

Framleiðsla úr fiskeldi mun brátt verða meiri en
úr hefðbundnum veiðum

Þáttur fiskeldis í efnahag margra landa hefur á
undanförnum árum aukist verulega og mun án efa
vaxa mikið á næstu árum. Aukning í framleiðslu
eldisafurða hefur verið meiri en spár hafa sagt til um.
Ef aukningin verður svipuð á næstu árum og ára-
tugum er ekki langt að bíða þess að framleiðsla eldis-
afurða verði meiri en afli úr fiskveiðum. Margar spár
hafa verið gerðar um hugsanlegan vöxt í framleiðslu
fiskeldis á næstu áratugum. Í einni þeirra er gegnið
út frá 38 milljón tonna framleiðslu á fiskmeti (án
sjávargróðurs) árið 2001 og reiknað út frá tveimur
mismunandi forsendum í árlegum vexti. Þegar gengið
var út frá 1,9% árlegum vexti í fiskeldi náði fram-
leiðslan 53,6 miljónum tonnum árið 2020 en fór upp í
69,5 milljón tonn miðað við 3,3% árlegan vöxt (FAO
2004a,b). Ef miðað er við árlegan vöxt upp á 6,8%
árin 2000-2004 (FAO 2006a) má leiða líkur að því að
þessi spá sé vanáætluð. Það skal þó haft í huga að í
mörgum löndum er landrými og ferskvatn takmark-
andi þáttur í frekari aukningu á eldi ferskvatns-
tegunda. Vöntun á landrými mun þó að hluta til vera
vegið upp með aukinni framleiðslu í hverri eldisein-
ingu og auknu eldi í sjó (FAO 2006a).

8.2.2 Veiðar á þorski og öðrum hvítfisktegundum

Veiðar á þroski hafa dregist mikið saman

Veiðar á þorski úr Atlantshafi hafa dregist saman um
rúmar 3 milljónir tonna á undanförnum tæpum
fjórum áratugum, eða úr 3,9 milljónum tonna 1968 í
um 840 þús. tonn árið 2005 (mynd 8.3). Það er aðeins

Mynd 8.1. Heimsafli og heildar framleiðsla úr fiskeldi í
milljónum tonna á tímabilinu 1950-2005 (heimild:
Fishstat Plus, FAO).

Mynd 8.2. Heimsframleiðsla á eldisfiski, krabbadýrum,
skeldýrum og sjávargróðri tímabilið 1990-2005 (heimild:
Fishstat Plus, FAO).
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á Íslandi, Noregi og Rússlandi þar sem afli er um og
yfir 200.000 tonn á ári. Í öðrum löndum eru þorsk-
stofnarnir litlir eins og við Færeyjar eða veiðar hafa
dregist verulega saman m.a. vegna ofveiði. Á ný-
byrjuðu fiskveiðiári hefur verið ákveðinn 130 þúsund
tonna afli á Íslandsmiðum.

Veiðar á hvítfisktegundum

Veiðar á algengum hvítfisktegundum hafa dregist
saman og farið úr um 10 milljónir tonna árið 1990
niður í um 6 milljónir tonna árið 2000, en síðan hefur
afli hvítfisktegunda verið nokkuð stöðugur (mynd
8.4). Í magni er samdrátturinn að mestu vegna minni
veiða á Alaskaufsa. Holdlitur þeirra tegunda sem
tilgreindar eru á mynd 8.4 er mismunandi og ekki í
öllum tilvikum um að ræða góða staðkvæmdarvöru
fyrir þorsk, a.m.k. ekki fyrir alla afurðaflokka. Það er
helst ýsa sem er staðkvæmdartegund fyrir ferskar og
frosnar þorskafurðir. Á undanförum árum hefur ýsu-
veiði ekki minnkað jafnt og þétt eins og hjá þorski en
aflinn sveiflast frá um 200.000 tonnum upp í tæp
400.000 tonn (mynd 8.5).

8.2.3 Framboð á eldisþorski

Á næstu árum má gera ráð fyrir mikilli framleiðslu-
aukningu á eldisþorski. Um er að ræða áframeldi á
villtum þorski, en fyrst og fremst aleldi en það er eldi
allt frá hrogni þar til fiskurinn nær markaðsstærð.
Lönd sem stunda þorskeldi í dag eru Noregur, Ísland,
Bretland, Kanada og Færeyjar. Í dag er mest umfang
þorskeldis í Noregi og eru þar einnig uppi stærstu
áformin um uppbyggingu (kafli 2 og 5).

Noregur

Framleiðsla á eldisþorski í Noregi hefur aukist mikið
á síðustu árum eða úr tæpum 200 tonnum árið 2000
upp í um 11.000 tonn árið 2006 (mynd 8.6). Fyrir
árið 2002 er áframeldi og aleldi ekki aðgreint en á
þessum árum var mest umfang í áframeldi. Ennþá er
áframeldi verulegur hlut af framleiðslu eldisþorsks
en hlutfall þess lækkar hratt með aukinni uppbygg-
ingu á aleldi.

Gera má ráð fyrir mikilli framleiðsluaukningu á
næstu árum samfara auknum fjölda útsettra seiða og
aukinna birgða af fiski í sjó (mynd 8.7). Frá árinu
2002 hefur árlegum fjölda útsettra seiða fjölgað úr
1,5 milljón upp í 11,3 milljónir árið 2006. Í lok
ársins 2006 voru birgðir af eldisþroski í kvíum
rúmlega 15 milljón fiskar. Í gögnum norsku fiski-
stofunnar er ekki gefin upp meðalþyngd fiska en ef
miðað er við að hver fiskur sé að meðaltali eitt kíló
var samtal um 15 þúsund tonn af eldisþorski í kvíum
í lok árs 2006.

Í Noregi eru miklar væntingar um hraða uppbygg-
ingu í þorskeldi og stór áform eru um þróun eldisins
á næstu árum. Út frá fjölda seiða sem farið hafa í
sjókvíar er áætlað að framleiðslan árið 2007 nemi um

Mynd 8.3. Veiðar á Atlantshafsþorski eftir löndum, árin
1990-2005 (heimild: Fishstat Plus, FAO).

Mynd 8.4. Veiðar á nokkrum algengustu hvítfisk-
tegundum, árin 1990-2005 (heimild: Fishstat Plus, FAO).

Mynd 8.5. Veiðar á ýsu árin 1990-2005 (heimild: Fishstat
Plus, FAO).
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15.000 tonnum miðað við 2 kg sláturþyngd og
rúmum 20.000 tonnum miðað við 3 kg sláturþyngd.
Árið 2008 er áætlað að slátrun geti orðið frá rúmum
20.000 tonnum upp í rúm 30.000 tonn (Nyhetsbrev
2007; Borthen 2007). Þegar litið er til lengri tíma er
því spáð að framleiðslan nái 80-100.000 tonnum árið
2010 (Rosenlund og Skretting 2006). Skiptar

skoðanir eru um vöxt þorskeldis í Noregi á næstu
árum og hafa sumir spáð því að framleiðslan verði
mun minni.

Á þorskeldisráðstefnu sem haldin var í Bergen í
febrúar 2007 kom vel fram að menn eru almennt
orðnir hógværari í spám um framleiðslu á næstu
árum en á fyrri ráðstefnum. Reynsla síðustu ára sýnir
að ákveðinnar varúðar skuli gæta í spám vegna
mikilla affalla á fiski. Í erindum kom fram að fram-
leiðsla á eldisþorski í Noregi myndi líklega vera um
35.000 tonn árið 2010 (Valdimar Ingi Gunnarsson og
Kristján G. Jóakimsson 2007).

Ísland

Framleiðsla eða slátrað magn eldisþorsks á Íslandi
hefur aukist mikið á síðustu árum eða úr um 10
tonnum árið 2000 upp í um 1.400 tonn árið 2006
(mynd 8.8). Framan af kom framleiðslan eingöngu
úr áframeldi en nú á síðustu árum einnig aleldi. Það
er þó ekki fyrr en árið 2006 sem fyrstu opinberu
tölurnar eru birtar um slátrun á aleldisþorski sem þá
nam um 180 tonnum (Fiskistofa 2007).

Áframeldi hér á landi byggist á föngun á 1-2 kg fiski
sem alinn er upp í markaðsstærð. Á Íslandi eru einnig
fönguð seiði, u.þ.b. 3-5 g að hausti, þau alin í strand-
eldisstöð fram á vor og þá sett í sjókvíar. Föngun á
litlum seiðum til eldis er eingöngu stundað á Íslandi
og er þessi framleiðsla hér flokkuð með aleldi. Mikil
aukning hefur verið á framleiðslu á villtum seiðum
og var framleiðslan rúmlega 400.000 seiði á ári, árin
2005-2006 (mynd 8.9). Upp úr 2002 eykst fram-
leiðsla á aleldisseiðum mikið og nær fjöldi útsettra
seiða hámarki um 200.000 seiði árið 2004 en
minnkar jafnt og þétt eftir það (mynd 8.9).

Mikil afföll hafa verið á fyrstu árgöngunum, en ef vel
gengur með árganga 2005-2006 ættu 600.000 útsett
seiði á ári að geta gefið um 1.200 tonn af aleldis-
þorski í slátrun árið 2008. Ef miðað er við rúm 1.500
tonn úr áframeldi gæti framleiðslan á eldisþorski
numið um 3.000 tonnum árið 2008.

Stóru sjávarútvegsfyrirtækin leiða þróun þorskeldis á
Íslandi og líta á eldið sem tilraunaverkefni til þekk-
ingaröflunar og að meta arðsemi þess. Þorskeldi er í
stöðugri skoðun hjá fyrirtækjunum og er ekki líklegt
að teknar verði ákvarðanir á allra næstu árum um
stórtæka uppbyggingu á þorskeldi. Það er því ekki
gert ráð fyrir mikilli framleiðslu árið 2009, frekar er
gert ráð fyrir að framleiðslan verði innan við 5.000
tonn og komi að stærstum hluta úr áframeldi á
villtum þorski (Valdimar Ingi Gunnarsson 2004).
Miðað við stöðuna í dag er ekkert sem bendir til
annars en að þessi spá standist.

Bretland

Í Bretlandi er eingöngu stundað aleldi á þorski. Eldið
er stundað í Skotlandi og Hjaltlandi. Framleiðsla

Mynd 8.6. Framleiðsla á eldisþorski úr aleldi og áframeldi
í Noregi árin 2000-2006. Fyrir árin 2000-2001 er
áframeldisþorskur ekki aðgreindur frá aleldisþorski
(heimild: Fiskeridirektoratet).

Mynd 8.7. Birgðastaða á eldisþorski (fjöldi fiska) í Noregi
í lok hvers árs, árin 2000-2006 og fjöldi útsettra seiða árin
2002-2006 (heimild: Fiskeridirektoratet).

Mynd 8.8. Framleiðsla á eldisþorski á Íslandi árin 2000-
2006 (heimild: Hafrannsóknastofnunin og Fiskistofa).
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hefur verið lítil fram að þessu, mest um 550 tonn árið
2006 (mynd 8.10). Samfeld aukning hefur verið í
framleiðslu þorskseiða á síðustu árum og voru fram-
leidd 1,9 milljónir seiða árið 2006. Það má því vænta
mikillar aukningar í framleiðslu eldisþorsks á Bret-
landi á næstu árum. Áætlað er að framleiðslan nemi
tæpum 3.000 tonnum árið 2007 (Fisheries Research
Services 2007). Þorskeldisfyrirtækið Johnson
Seafarms, stærsti framleiðandi af eldisþorski á Bret-
landi, áætlar að framleiða u.þ.b. 5.000 tonn árið
2008. Gert er ráð fyrir að framleiðslan nái um 11.000
tonnum árið 2011 (Bourhill 2007).

Kanada

Framan af var eingöngu stundað áframeldi á þroski í
Kanada en framleiðslan náði aldrei nema rúmlega
200 tonnum (mynd 8.11). Síðan hefur dregið úr
framleiðslunni en megin skýringin á því eru örðug-
leikar við að fá villtan þorsk í eldið (Hendry 2003).
Árin 2003 og 2004 var framleiðslan lítil og var að
mestu úr aleldi. Engin framleiðsla var árið 2005 og
2006 á Nýfundnalandi (Anon 2005c, 2006a;
www.fishaq.gov.nl.ca). Aftur á móti voru tilbúnir til
slátrunar í byrjun ársins 2006 um 70.000 aleldis-
þorska hjá þorskeldisfyrirtækinu Cooke Aquaculture
í fylkinu Nova Scotia og er það í fyrsta skipti sem
umtalsvert magn hefur verið framleitt í Kanada
(Brown 2006). Árin 2001-2005 fóru í sjókvíar um
350.000 þorskseiði frá Ocean Sciences Centre (Anon
2006a). Ekki er vitað nákvæmlega um framleiðslu á
þorskseiðum í Kanada árið 2006, en á vegum kyn-
bótaverkefnisins voru framleidd a.m.k. rúm 100.000
seiði (www.codgene.ca). Það virðist því ekki fyrir-
séð mikil aukning á þorskeldi í Kanada á allra næstu
árum.

Önnur lönd

Í Svíþjóð hefur verið stundað tilraunareldi í litlum
mæli. Helsti flöskuhálsinn við þróun sjókvíeldis í
Svíþjóð er að bestu svæðin eru nú þegar menguð og
því erfitt að fá heimild til að hefja eldi (Biley o.fl.
2005). Á Írlandi er hafið tilraunaeldi á þorski með
útsetningu 100 g og 10-15 g seiðum í sjókvíar árið
2005 (Browne og Deegan 2006). Færeyingar eru
nýbyrjaðir með þorskeldi. Seiðaframleiðslan fer fram
á rannsóknastöð í eigu Færeysku landstjórnarinnar
(www.fiskaaling.fo). Tvö fyrirtæki eru byrjuð með
matfiskeldi á þorski. Annað er með strandeldi á
eyjunni Hvalba en þar voru sett um 40.000 seiði í kör
árið 2006. Hitt fyrirtækið er staðsett í Árnafirði en
þar fóru um 100.000 seiði í sjókvíar á síðasta ári
(Mørkøre 2007). Í Danmörku eru nokkur rannsókna-
og þróunarverkefni í þorskeldi.

8.2.4 Framboð af öðrum hvítfiskeldistegundum

Stærsti hluti þeirra tegunda sem eru í eldi í dag eru
með hvítt eða ljóst hold. Fjöldi þessara tegunda eru
verðlitlar og því ekki í samkeppni við þorsk. Í dag

eru þó hvítfiskeldistegundir sem geta keppt á markaði
við eldisþorsk og með auknu fiskeldi bætast stöðugt
við nýjar tegundir sem hugsanlega geta ógnað stöðu
þorsks á markaði í framtíðinni.

Mynd 8.9. Fjöldi útsettra aleldisseiða árin 2002-2006 sem
uppruninn eru úr Tilraunaeldisstöð Hafrannsókna-
stofnunar, Stað í Grindavík og villt seiði sem fönguð voru
um haust, alin í strandeldisstöð Háafells ehf. í Ísafjarðar-
djúpi um vetur og sett í kvíar um vor (Þórarinn Ólafsson
2005, munnl.uppl. og Hafrannsóknastofnunin).

Mynd 8.10. Framleiðsla á eldisþorski og þorskseiðum í
Bretlandi á árunum 2002-2006 (heimild: Fisheries
Research Services, www.marlab.ac.uk).

Mynd 8.11. Framleiðsla á eldisþorski og þorskseiðum í
Kanada á árunum 2000-2005 (Anon 2005c, Lall 2005,
www.fishaq.gov.nl.ca).
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Þorskfiskar

Eldi á öðrum þorskfiskum er tiltölulega litið miðað
við Atlantshafsþorskinn. Vitað er til að eldi sé
stundað á lýsingi, lýr og ýsu. Margar tegundir eru til
af lýsingi og tilraunareldi er stundað á Meruccius
meruccius í Noregi og Meruccius australis í Chile.
Það liggur þó fyrir mikil þróunarvinna áður en hægt
er að fara í umtalsverða framleiðslu (Svåsand o.fl.
2004, Engelsen o.fl. 2004). Í Chile er því spáð að
framleiðslan verði komin upp í 3-5.000 tonn árið
2010. Eldi á lýr (Pollachius pollachius) er stundað á
Spáni og er áætlað að framleiðslan verði undir 1.000
tonnum árið 2010 (Rosenlund og Skretting 2006).
Tilraunareldi á ýsu hefur m.a. verið stundað í
nokkrum löndum s.s. Kanada, Noregi, Skotlandi og
Bandaríkjunum en umfang þess er ennþá lítið
(Þorvaldur Þóroddsson 2003; Rosenlund og
Skretting 2006). Á árinu 2004 var því spáð að fram-
leiðsla á þorskfisktegundum verði komin upp í 150-
200.000 tonn árið 2010 og stærsti hluti þessarar
framleiðslu komi úr þorskeldi (Rosenlund og Skre-
tting 2006). Eins og staðan er í dag er ekkert sem
bendir til þess að þessi spá muni ganga eftir.

Barri og gullflekkur

Mikill vöxtur hefur verið í eldi barra (European
seabass) og gullflekks (Gilthead seabream).
Stöðugur vöxtur var í framleiðslu fram í byrjun
þessa áratugar þegar framleiðslan fór yfir
140.000 tonn. Ekki tókst að byggja upp markaði
í takt við framleiðsluaukningu, verð lækkaði og
mörg fyrirtæki lentu í rekstrarörðugleikum.
Grikkland, Tyrkland og Spánn eru stærstu fram-
leiðendur á barra og gullflekks (Anon 2004,
Lem 2006). Á árunum 2000-2004 var fram-
leiðslan 120.000-140.000 tonn og fór upp í
170.000 tonn árið 2005 (Fishstat Plus, FAO).

Beitarfiskur

Vöxtur í eldi beitarfisks (tilipia) og skildra tegunda
hefur verið mikill á síðustu áratugum og var fram-
leiðslan komin í um 2 milljónir tonna árið 2005
(mynd 8.13). Beitarfiskur er nær eingöngu alinn í
þróunarlöndum og mest er framleitt í Kína og
Egyptalandi.

Þróun á eldi beitarfisks hefur verið mjög vel heppnuð
á síðustu áratugum. Tegundin hentar mjög vel í fisk-
eldi og hefur fengið viðurnefnið vatnakjúklingur
(aquatic chickens) (Suresh 2003). Á 10 ára tímabili
(1996-2005) hefur framleiðslan að meðaltali aukist
um 110 þús. tonn á ári (mynd 8.13).

Vatnasteinbítur

Mikil aukning hefur verið í framleiðslu á vatna-
steinbíti (pangasius) í Víetnam á síðustu árum og
eykst hún úr 22.000 tonnum árið 1997 upp í 376.000
tonn árið 2005. Árið 2006 er áætlað að framleiðslan
úr eldi nái 800.000 tonnum (Josupeit 2006a). Mest er
framleitt af basa (Pangasius bocourti) sem er fersk-
fisktegund (Neubacher 2005). Í gögnum FAO er
eldisframleiðsla á vatnasteinbít í Víetnam ekki að-
greind frá öðrum ferskfisktegundum. Skráð fram-
leiðsla í gögnum FAO af pangasius fjölskyldunni
(pangasiidae) er um 50.000 tonn árið 2004, mest í
Tælandi og Indónesíu (Fishstat Plus, FAO).

Gert er ráð fyrir áframhaldandi aukningu í fram-
leiðslu á vatnasteinbíti og að framleiðslan verði
komin langt upp í eina milljón tonna árið 2010
(Neubacher 2005).

Foringjafiskur

Miklar væntingar eru um eldi á foringjafiski (cobia).
Þó holdið sé ekki alveg hvítt er þessi tegund tekin
með hér þar sem miklir möguleikar eru taldir með
eldi á þessari tegund. Ennþá er þó framleiðslan lítil
eða rúm 20.000 tonn árið 2005 skv. gögnum FAO.
Öll þessi framleiðsla er skráð á Kína og Taívan
(Fishstat Plus, FAO). Vitað er um eldi á foringjafiski
í öðrum löndum Asíu, Ameríku og Afríku og er sú
framleiðsla væntanleg skráð með öðrum tegundum í
gagnagrunni FAO. Ennþá stendur eftir töluverð

Mynd 8.12. Fjórar hvítfiskeldistegundir.

Mynd 8.13. Heimsframleiðsla á beitarfiski (Tilipias and
other cichlids) úr eldi árin 1980-2005 (heimild: Fishstat
Plus, FAO).
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þróunarvinna og hamla t.d. sjúkdómar framgangi
eldisins (Liao o.fl. 2004, Kaiser og Holt 2005). Mat-
fiskeldi á foringjafiski fer að miklu leiti fram í út-
hafskvíum og er töluverður áhugi á meðal fjárfesta
að auka umfang eldisins í Suðaustur-Asíu (Merican
2006).

8.3 Flutningar

8.3.1 Landflutningar samkeppnisaðila

Ísland er í töluverði fjarlægð frá helstu markaðs-
svæðum og er því flutningskostnaður umtalsverður
við útflutning á ferskum eldisþorski. Flest sam-
keppnislandanna geta flutt afurðir með flutninga-
bílum beint til dreifingaraðila í markaðslandi. Allur
flutningur frá Íslandi þarf fyrst að fara í flutningabíl
innlands, síðan með skipi eða flugvél til meginlands
Evrópu eða Norður-Ameríku og þaðan oftast í flutn-
ing með bíl eða lest til kaupanda.

Flutningskostnaður er mjög breytilegur eftir löndum
og á það bæði við um innanlandsflutninga og útflutn-
ing til fjarlægra landa. Í Noregi er megnið af fersk-
fiski fluttur með bílum til megin-
landsins. Flutningskostnaður með
bíl frá Nordland fylki í Norður-
Noregi til Norður-Frakklands er
2,05 NOK/kg (20 ÍKR/kg) og
2,75 NOK/kg (27 ÍKR/kg) til
Madrid á Spáni og er þá miðað
við að bíllinn sé fullhlaðinn af
fiski (Larsen 2003). Í þetta dæmi
vantar kostnað s.s. við umlestun
og flutning til endanlegs kaup-
anda. Heildar flutningskostnaður
til Frakklands og Spánar frá
Noregi er áætlaður að meðaltali
um 3 NOK/kg (30 ÍSK/kg) og um
2 NOK/kg (20 ÍKR/kg) frá Skot-
landi (Liabø o.fl. 2007).

8.3.2 Flutningar með flugi

Flutningar með flugi til Vestur-
Evrópu

Samkvæmt upplýsingum frá ís-
lenskum útflytjendum kostar um
1,5 Evrur/kg (um 130 ÍKR/kg) að
flytja ferskan fisk með flugi til
flugvalla í Vestur-Evrópu. Það
kostar síðan 0,5-0,7 Evru/kg (um
50 ÍKR/kg) að koma afurðinni til
endanlegs kaupanda. Flutningur
frá fiskvinnslu getur síðan numið
5-20 kr/kg, mismunandi eftir fjar-
lægð frá flugvelli og magni sem
flutt er í einu. Það má því gera
ráð fyrir að heildarkostnaður geti

verið um 175-200 kr/kg (tafla 8.1).

Það er því margt sem bendir til að umframkostnaður
vegna fjarlægðar Íslands frá helstu mörkuðum í
Evrópu sé rúmum 100 kr/kg hærri en hjá sam-
keppnislöndum í Norður-Evrópu þegar flutt er með
flugi. Við flakaútflutning minnkar útflutt magn en
verðmætin aukast í samanburð við heilan fisk. Flök
eru tæp 50% af fiskþyngdinni (m.v. slægða þyngd
með haus) og með því að flytja eingöngu út flök er
hægt að lækka flutningskostnaðinn um meira en
helming. Enda er megnið af þeim þorski sem fluttur
er með flugi frá Íslandi í formi flaka og flakabita.

Einnig er sá möguleiki fyrir hendi
að nota ofurkælingu og kæla
afurð betur en gert er í dag, fækka
kælimottum og draga þannig úr
flutningskostnaði (Haugland og
Johansen 2006).

Flutningar með flugi til Banda-
ríkjanna

Við útflutning á eldisþorski til
Bandaríkjanna eru Íslendingar í
samkeppni við Kanadamenn.
Ennþá er framleiðsla í Kanada
mjög lítil og þess vegna er sam-
keppnin ekki mikil í dag. Með
aukinni framleiðslu geta Kanada-
menn veitt Íslendingum verðuga
samkeppni á ferskfiskmarkaði þar
sem flutningskostnaður frá
Kanada til Bandaríkjanna er mun
minni en frá Íslandi. Það kostar
u.þ.b. 1,7 USD/kg (um 125 ÍKR/
kg) að flytja fisk með flugi frá
Keflavík til austurstrandar Banda-
ríkjanna. Til viðbótar þessum
kostnaði bætist við flutningur til
Keflavíkurflugvallar og frá flug-
velli í Bandaríkjunum til kaup-
anda. Líklegt er að kostnaður
vegna flutnings í bílum á þessari
leið sé svipaður og heildarflutn-
ingskostnaður kanadískra við
flutning á ferskum fiski frá fram-
leiðenda til kaupanda í Banda-
ríkjunum. Það munar því rúmum

Kr/kg Evrur/kg

Með bíl til Keflavíkur 5-20

Flug frá Keflavík til V-Evrópu 127,5 1,5

Með bíl frá flugvelli til kaupanda 42,5-49,5 0,5-0,7

Samtals 175-197

Tafla 8.1. Flutningskostnaður frá pökkunarstöð á Íslandi
með bíl og flugi til kaupenda í Vestur-Evrópu.

Mynd 8.14. Efri mynd: Vegna land-
fræðilegrar legu landsins þurfa Ís-
lendingar að greiða meira en 100 kr/
kg í flutningskostnað umfram sam-
keppnislönd ef fiskur er fluttur með
flugi. Hér er miðað við samkeppni
við Norðmenn og Skota á Evrópu-
markaði og við Kanadamenn á
Bandaríkjamarkaði. Neðri mynd:
Með því að nýta sér land- og skipa-
flutninga má draga verulega úr flutn-
ingskostnaði en afhendingartími
lengist verulega.
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að tíðni siglinga er ekki nægjanleg til að koma
að fullu til móts við þarfir markaðarins. Til Bret-
lands er hægt að flytja fisk með skipum frá aust-
fjarðarhöfnum á miðvikudögum og föstudögum
og er þá fiskurinn kominn til Immingham í Eng-
landi á laugardegi og sunnudegi (tafla 8.2).
Annar möguleiki er að flytja um Kópavogshöfn á
fimmtudegi og fiskurinn er þá kominn til
Immingham á þriðjudegi. Með því að nýta alla
þessa möguleika er hægt að vinna fiskinn á
þriðjudegi til fimmtudags og fiskurinn þá
kominn til kaupanda á Bretlandi fyrrihluta
vikunnar, 4-7 sólahringum eftir pökkun. Með að
flytja fiskinn áfram til meginlands Evrópu um

Holland bætist við um einn sólhringur (tafla 8.2).
Ókostir við flutning með áætlunarskipum er að
afurðirnar berst að mestu leiti til kaupanda fyrrihluta
vikunnar. Til að tryggja jafnt framboð af ferskum
afurðum þyrfti því væntanlega að flytja fisk með
flugi þegar líða fer á vikuna til að tryggja jafnt fram-
boð alla daga.

Langur flutningstími

Annar ókostur við að flytja fiskinn með bíl og skipi
frá Íslandi til Vestur-Evrópu er að flutningstíminn er
langur eða að lágmarki u.þ.b. 4 sólahringar. Aftur á
móti tekur það 1-2 daga að koma afurð með flugi til
Vestur-Evrópu. Ferskleiki afurðanna og líftími í
verslunum mun því ávalt verða styttri þegar eldis-
þorskur er fluttur með skipi til Vestur-Evrópu.
Ókosturinn við flutning á eldisfiski með skipum er
ekki eins mikill og þegar villtur þorskur er fluttur út.
Mun auðveldara er að tryggja betri gæði við slátrun
og meðhöndlun en hægt er að gera á villtum þorski.
Með því að flaka fiskinn fyrir dauðastirðnun og halda
góðri kælingu allt ferlið frá aflífun til markaðar ætti
að vera hægt að tryggja lengra geymsluþol en
almennt er hægt að ná á villtum þorski (kafla 7).

8.3.4 Hraðskreið flutningaskip

Mikilvægt er að stytta flutningstímann við flutning á
ferskum fiski frá Íslandi til Vestur-Evrópu og þannig
auka gæði afurðar og stytta afhendingartímann. Ný-
lega gerði útgerðarfélagið Chikara Shipping Ltd.
samning um smíði á fimm nýjum, hraðskreiðum
flutningaferjum sem ætlaðar eru til flutninga á vörum
á milli Noregs og Frakklands (mynd 8.15). Um er að
ræða tvíbytnur, 160 metra löng skip sem hvert um sig
á að geta flutt 94 fullhlaðna tengivagna fyrir flutn-
ingabíla. Siglt verður þrisvar frá Noregi og þrisvar frá
Frakklandi í viku hverri. Ganghraði ferjanna verður
um 34 hnútar á klukkustund en það samsvarar um 63
km. Reiknað er með því að fyrstu ferðirnar verði
farnar haustið 2008 en siglingin frá Drammen í Suður
-Noregi til Boulogne í norðurhluta Frakklands taki
aðeins 19 tíma. Ferjurnar verði notaðar til flutninga á
fiski frá Drammen til Boulogne og á ýmsum
afurðum, grænmeti og ávöxtum, sömu leið til baka

Frá Til Brottför Koma

Samskip Reyðarfirði Immingham miðvikud. laugard.

Rotterdam mánudag

Norræna Seyðisfirði Leirvíkur miðv./fim. föstud.

Hanstholm laugard.

Eimskip Eskifirði Immingham föstudag sunnudag

Rotterdam mánudag

Atlants-

skip

Kópavogi Immingham

Vlissingen

fimmtudag þriðjudag

miðvikudag

Tafla 8.2. Brottfaratímar skipa frá austfjarðarhöfnum og komu-
tímar til hafna í Vestur-Evrópu á árinu 2006.

100 kr/kg sem íslenskir þorskeldisframleiðendur
þurfa að hagræða á öðrum stöðum í rekstrinum til að
geta verið samkeppnishæfir við Kanadamenn á
Bandaríkjamarkaði. Aftur á móti stöndum við síst
lakar en Norðmenn og Skotar við flutning á ferskum
fiski með flugi til Bandaríkjanna.

8.3.3 Skipaflutningar

Flutningar með skipum til Vestur-Evrópu

Á síðustu árum hefur orðið mikil aukning á flutningi
á ferskum fiskflökum með flutningsskipum, sérstak-
lega til Bretlands. Heildarútflutningur á ferskum
fiskflökum með vöruflutningaskipum var um 2.500
tonn árið 2004 og fóru þar af um 75% til Bretlands
(Njáll Trausti Friðbertsson 2005). Kostnaðurinn við
flutning á ferskum fiski á erlenda markaði er mjög
mismunandi eftir staðsetningu framleiðenda og
magni sem er flutt út hverju sinni. Þegar mikið er
flutt út í einu, þ.e.a.s. í heilum fullum gámum, getur
innanlandsflutningur numið 5-10 kr/kg, 20-30 kr/kg
með skipi til Evrópu og 10-15 kr/kg með bíl til kaup-
anda. Heildarflutningskostnaður gæti því numið um
40 kr/kg þegar um er að ræða verulegt magn af afurð
sem flutt út í einu. Hér er um að ræða hærri kostnað
en með flutninga á ferskri afurð frá Noregi til megin-
lands Evrópu (kafli 8.3.1). Varðandi flutning til Bret-
lands kann munurinn að vera lítill eða enginn þar
sem gera má ráð fyrir því að Norðmenn þurfi að
flytja eldisþorsk með skipum eða ferjum.

Tíðni siglinga til Evrópu

Ókostur við flutning á ferskum fiski með skipum er

Mynd 8.15. Ný hraðferja til flutnings á fiski og öðrum
afurðum sem verður tilbúin árið 2008 (www.skipsrevyen.
no/nyheter/521.html).
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(www.skipsrevyen.no). Þessar nýju ferjur geta haft
mikil áhrif á flutning á sjó í Evrópu og munu auð-
velda allan flutning á fiski til meginlands Evrópu og
hugsanlega lækka flutningskostnað frá Noregi.

Í norskri þorskeldisskýrslu var bent á að hraðflutn-
ingsskip sem færi á um 45 sjómílna ferð kæmist frá
Evrópu til Bandaríkjanna á u.þ.b. þremur sóla-
hringum. Með hönnun á hraðflutningaskipum sem
næðu 70-75 sjómílna ferð tæki u.þ.b. eina viku að
komast frá Evrópu til markaða í Asíu (Kvenseth o.fl
2000). Eflaust hefur veðurfar á þeim svæðum sem
hraðflutningaskip sigla um mikil áhrif á möguleika
slíkra flutninga. Flutningsleiðin á milli Suður-Noregs
og Norður-Frakklands er ekki eins opin og flutnings-
leiðin á milli Íslands og Vestur-Evrópu. Það skal þó
haft í huga að ef það tekst að þróa flutning á ferskum
fiski með hraðflutningaskipum yfir opin úthöf gjör-
breytir það ekki aðeins möguleikum Íslendinga
heldur margra annarra landa eins og þróunarlanda í
Suður-Ameríku og Afríku að koma ferskum fiski til
Vestur-Evrópu.

8.4 Utanríkisverslun

8.4.1 Viðskipti með fiskafurðir

Mikil viðskipti með fiskmeti eru á milli landa og á
árinu 1998 námu utanríkisviðskipti um 33% af fram-
leiðslu og til samanburðar námu þau aðeins tæpum
10% fyrir kjöt (Delgado o.fl. 2003a).

Töluverðar breytingar hafa verið á utanríkisvið-
skiptum með fisk. Nettó útflutningur þróaðra landa
breyttist frá því að vera jákvæður um 800 þúsund
tonn árið 1973 í það að verða neikvæður um fjórar
milljónir tonna árið 1997. Stórir innflytjendur eru
Evrópusambandið, Japan og Bandaríkin og eru utan-
ríkisviðskipti þessara landa neikvæð um 7,5 milljónir
tonna árið 1997 (tafla 8.3). Útflutningur þróunar-
landa hefur vaxið mikið en mest viðskipti eru með
verðmætari fiskafurðir sem námu um 90% af heildar-
viðskiptum (Delgado o.fl. 2003a).

Því er spáð að árið 2020 verði þróunarlönd áfram
með jákvæðan nettó útflutning á fiskmeti, en munur-
inn muni minnka frá því sem það var árið 1997 (tafla
8.3). Ástæðan fyrir þessu er einkum meiri eftirspurn
á innlandsmarkaði, vegna fólksfjölgunar, meiri tekna
og aukinnar þéttbýlismyndunar. Þó að Kína og Ind-
land muni verða með jákvæðan nettó útflutning er
það aðeins Suður-Ameríku sem er spáð að verði með
umtalsvert framboð árið 2020. Á öðrum svæðum þar
sem þróunarlönd eru staðsett er gert ráð fyrir að eftir-
spurn muni aukast hraðar en framleiðslan. Þróunar-
lönd munu áfram vera nettó innflytjendur á ódýru
fiskmeti og nettó útflytjendur á dýru fiskmeti.
Þróunin mun þó einnig vera sú að í sumum þróunar-
löndum, mun innflutningur á dýru fiskmeti aukast
verulegu samfara aukinni velmegun (Delgado o.fl.

2003a).

8.4.2 Ráðstöfun þorskafla á Íslandi

Þorskafla Íslendinga hefur á síðustu árum í mestum
mæli verið ráðstafað í frystingu og söltun. Það hefur
þó orðið töluverð aukning í ráðstöfun á þorskafla í
ferskfiskvinnslu eða úr um 10% árið 2001 í um 17%
árið 2006 (mynd 8.16).

Eldisafurðir eru oftast seldar ferskar úr landi og er
líklegt að sú verði einnig raunin með eldisþorsk, að
minnsta kosti fyrst í stað. Neytendur eru yfirleitt
tilbúnir að greiða hærra verð fyrir ferskar og kældar
afurðir en fyrir t.d. frystar afurðir. Til að leggja mat á
hvaða ráðstöfun afla skilar mestum verðmætum á
veitt kg var aflamagni deilt í útflutningsverðmæti
sömu afurðaflokka. Inn í útreikninginn vantar þó
verðmæti aukaafurða. Greinilega kemur fram að
fersk flök/flakabitar eru að skila langmestum verð-
mætum á hvert kg hráefnis eða 350 kr/kg, söltun um
250 kr/kg, meðan landfrysting og sjófrysting eru á
svipuðu róli með um 175 kr/kg (mynd 8.17). Marga
fyrirvara verður þó að hafa við þennan samanburð. Í
því sambandi má nefna að ferskasti og verðmætasti
fiskurinn fer í ferskfiskvinnslu og oftast dýrasti hluti
flaksins, þ.e.a.s. hnakkastykkið. Meiri útflutnings-

Þúsund tonn

1973 1997 2020

Þróuð lönd 818 -4.045 -2.813

Þróunarlönd -818 4.045 2.813

Kína -108 181 543

Suðaustur-Asía -324 1.131 482

Suður-Ameríka 44 2.435 3.047

Japan 520 -3.112 -2.663

Evrópusambandið -989 -3.251 -2.443

Bandaríkin -1.153 -1.106 -1,528

Tafla 8.3. Nettó útflutningur af fiskmeti árin 1973, 1997
og spá fyrir 2020 (Delgado o.fl. 2003a,b).

Mynd 8.16. Hlutfallsleg ráðstöfun þorskafla á Íslandi árin
2001-2006 (heimild: Hagstofa Íslands).
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verðmæti á hvert kg hráefnis af söltuðum þorski má
að öllu jöfnu skýra með því að stærri og verðmeiri
fiskur fer í söltun en síður í frystingu.

8.4.3 Útflutningur á ferskum heilum eldisþorski

Útflutningur Evrópulanda á ferskum heilum þorski
hefur numið um 120-160.000 tonnum á ári frá árinu
2000 (mynd 8.18). Mesti útflutningur á þorski er frá

Danmörku, tæp 60.000 tonn árið 2004. Hér er um
meiri útflutning að ræða en nemur þorskafla í Dan-
mörku og er því líklega um að ræða endurútflutning á
innfluttum þorski frá nágrannalöndum og jafnvel að
inn í þessum tölum séu einnig aðrar tegundir þorsk-
fiska. Sama getur hugsanlega gilt fyrir önnur lönd og
kann því heildarútflutningur að vera minni en fram
kemur á mynd 8.18.

Heildarmarkaður í Evrópusambandinu fyrir ferskan
þorsk hefur verið u.þ.b. 200.000 tonn á ári á síðustu
árum. Mest er flutt inn af þorski til Evrópusam-
bandsins frá Noregi, Íslandi og Færeyjum og voru
þessi lönd með u.þ.b. 50% markaðshlutdeild árið
2005. Af einstökum afurðaflokkum er mesta magnið
af heilum slægðum þorski frá Íslandi og Færeyjum
og heilum slægðum hausuðum þorski frá Noregi.
Stærsti markaður fyrir ferskan þorsk er Bretland og
eru Íslendingar og Færeyingar stærstu útflytjendur
(Kontali analyse 2006).

Ísland

Skráning útflutnings á ferskum, slægðum eldisþorski
frá Íslandi er verulega ábótavant. Skráður útflutn-
ingur eykst úr um 40 tonnum árið 2004 upp í rúm
200 tonn árin 2005-2006 (mynd 8.19). FOB-verð
hefur verið 233-243 kr/kg og megnið flutt út til Bret-
lands. Á vegum þorskeldisfyrirtækja var bæði fluttur
út ferskur, heill þorskur með og án hauss en ekki er
gerður greinarmunur á þessu í gögnum Hagstofu Ís-
lands. FOB-verð á heilum ferskum eldisþorski er
u.þ.b. 30 kr/kg hærra en á villtum þorski árin 2004 og
2005 en 7 kr/kg lægra árið 2006. Hærra verð á eldis-
þorski árin 2004 og 2005 kann hugsanlega að
einhverju leiti að vera vegna þess að hlutfall af
hausuðum þorski var meira og að fiskurinn hafi verið
stærri.

Á síðustu árum hefur töluvert magn verið flutt út af
ferskum heilum slægðum villtum þorski frá Íslandi
(mynd 8.20). Nokkrar sveiflur hafa verið í útfluttu
magni árin 1999-2006 eða frá rúmum 5.000 tonnum
upp í rúm 9.000 tonn. Bretland hefur verið stærsti
markaðurinn, en mun minna magn hefur verið flutt til
annarra landa (mynd 8.20). Frá árinu 2001 hefur
FOB-verð verið um og yfir 200 kr/kg og hæst árið
2006 eða um 240 kr/kg (mynd 8.21).

Noregur

Norðmenn eru umfangsmeiri í útflutningi á ferskum
heilum þorski en Íslendingar. Frá árinu 2000 hefur
flest árin verði flutt út 15-20.000 tonn á ári (mynd
8.22). Norðmenn flytja aðallega þorskinn út slægðan
og hausaðan. Mikil aukning hefur verið í útflutningi á
eldisþroski og jókst hlutfall af heildarútflutningi úr
4% árið 2004 í tæp 20% árið 2006. Útflutningur á
eldisþorski hefur jafnað framboð á ferskum fiski frá
Noregi þar sem hann er seldur í mestum mæli á þeim
árstíma sem minnst framboð er á villtum þroski

Mynd. 8.17. Útflutningsverðmæti þorsks á hvert kg hrá-
efnis upp úr sjó og meðalverð á afurð árið 2006 eftir
afurðaflokkum. Sjá fyrirvara á túlkun í megintexta
(heimild: Byggt á gögnum Hagstofu Íslands).

Mynd 8.18. Útflutningur á ferskum heilum þorski eftir
löndum árin 1990-2004 (Fishstat Plus, FAO).

Mynd 8.19. Skráður útflutningur á heilum slægðum eldis-
þorski frá Íslandi í magni og FOB-verð. Allar tölur eru á
verðlagi hvers árs (heimild: Hagstofa Íslands).
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(Jordheim og Høvik 2007). Mest hefur verið flutt út
til Frakklands, Danmerkur og Spánar (Kongsvik
2007).

Í byrjun þessa áratugar var FOB-verð á eldisþorski
mun hærra en á villtum þorski, en með auknu fram-
boði hefur munurinn minnkað (mynd 8.23). Hærra
verð má að einhverju leiti skýra með því að eldis-
þorskur er seldur að stórum hluta seinnihluta ársins
þegar verð er hæst en villtur þorskur fyrrihluta ársins
þegar verð er lægst (Dreyer o.fl. 2006). Stærð fisk-
sins hefur einnig mikið að segja og ennþá er eldis-
þorskur sem fer í slátrun tiltölulega smár eða að
meðaltali 2,0-2,7 kg árin 2002-2006 (Nyhetsbrev
2007). Dæmi eru um mikla slátrun á smáum þorski
rétt fyrir hrygningu og hjá Codfarmers stærsta þorsk-
eldisfyrirtæki í Noregi var rúmlega 50% af fiskinum
slátrað við 1-2 kg þyngd fyrstu 6 mánuði ársins 2007
(Anon 2007).

Verðið er mismunandi eftir löndum og fyrstu tíu
mánuði ársins 2006 var FOB-verð á heilum,
slægðum og hausuðum eldisþorski í Frakklandi 36,8
NOK/kg, á Spáni 30,2 NOK/kg og Hollandi 25,5
NOK/kg (Kontali analyse 2006). Hafa skal í huga
þegar borin eru saman verð á eldisþroski frá Íslandi
og Noregi að eldisþorskur frá Íslandi er að mestu
með haus en hann er hausaður fyrir útflutning í
Noregi.

8.4.4 Útflutningur á ferskum þorskflökum og
bitum

Á síðustu árum hefur aukning átt sér stað í útflutn-
ingi á ferskum kældum þorskflökum til Evrópulanda
og nam hann 37.000 tonnum árið 2004 (mynd 8.24).
Stærstu útflytjendur eru Danmörk og Ísland. Útflutn-
ingur á öðrum ferskum hvítfiskflökum er mun minni
og var samtals flutt út um 5.500 tonna af ýsuflökum
til Evrópulanda árið 2004, mest frá Íslandi.

Ísland

Fersk flök af eldisþorski hafa ekki tollskrárnúmer hjá
Hagstofu Íslands og er hann því ekki skráður sérstak-
lega í útflutningsskýrslum. Mikið af hnakkastykkjum
hefur verið fluttur út, sérstaklega árið 2006, og
væntanlega verið skráð sem villtur þorskur í Utan-
ríkisverslun Hagstofu Íslands. Íslendingar hafa verið
stórir í útflutningi á ferskum þorskflökum og flaka-
bitum og allt frá árinu 1999 hefur verið jöfn aukning
og á árinu 2004 fór útflutningurinn yfir ellefu þúsund
tonn og hefur lítið breyst síðan (mynd 8.25). Mest
var flutt út til Bretlands, síðan til Belgíu, Frakklands
og Bandaríkjanna. Árin 2001-2005 var FOB-verð á
ferskum þorskflökum/hnökkum 600-700 kr/kg og fór
í 770 kr/kg árið 2006 (mynd 8.21).

Noregur

Á undanförnum árum hefur töluverð aukning verið í
útflutningi á ferskum flökum frá Noregi og nam hann

tæpum 5.000 tonnum árið 2006 (mynd 8.26). Mest
hefur verið flutt út af flökum af villtum þorski en út-
flutningur á flökum eldisþorsks hefur aukist. Árið
2005 var flutt út um 190 tonn af ferskum flökum
eldisþorsks og nam FOB-verð um 59 NOK/kg (590
kr/kg). Aukning var á árinu 2006 og nam útflutn-

Mynd 8.20. Útflutningur á ferskum heilum slægðum
villtum þorski frá Íslandi eftir löndum árin 1999-2006
(heimild: Hagstofa Íslands).

Mynd 8.21. FOB-verð á útfluttum heilum slægðum
villtum þorski og þorskflökum frá Íslandi árin 1999-2006.
Allar tölur eru á verðlagi hvers árs (heimild: Hagstofa
Íslands).

Mynd 8.22. Útflutningur á ferskum, heilum slægðum og
hausuðum eldisþorski og villtum þorski frá Noregi árin
2002-2006 (Kjønhaug 2006 og Eksportutvalget for fisk
(www.godfisk.no).
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ingurinn um 330 tonnum og FOB-verð var um 69
NOK/kg (690 kr/kg) skv. gögnum frá norska útflutn-
ingsráðinu. Árið 2005 var megnið af flökunum flutt
út til Danmerkur en árið 2006 til Hollands (Kontali
analyse 2006).

8.4.5 Útflutningur á aukaafurðum úr þorski

Á Íslandi er hefð fyrir því að nýta mest allt aukahrá-
efni úr villtum þorski. Þorskurinn hefur nokkra sér-
stöðu hvað varðar nýtingu aukahráefna og er nú svo
komið að tæp 10% af heildarútflutningsverðmætum
þorskafurða er vegna aukaafurða (AVS Sýrihópur
2002). Það eru þó dæmi um afurðir sem hafa verið
illa nýttar eins og svil og magar.

Japan og Kórea eru áhugaverðir markaðir fyrir svil. Í
Japan er greitt 35-40 NOK (350-400 kr/kg) fyrir
fersk þorsksvil á þeim tíma sem gæði þeirra eru sem
mest (Nybø 2004a,b). Miklar kröfur eru gerðar um
gæði sviljanna og er töluvert hærra verð fyrir fersk
svil í samanborið við fryst svil. Fyrir um tíu árum var
áætlað að stærð markaðs væri um 8.000-12.000 tonn
í Japan (Tønsberg o.fl. 1996). Gerð er krafa um
ferskleika á ferskum sviljum og að afurð sé komin á
markað 48 tímum frá slægingu (Rubin 2000).

Aðalmarkaðssvæði fyrir þorskmaga er Austur-Asía
og eru þeir m.a. notaðir í súpur. Kröfur á milli
markaðssvæða eru mismunandi m.t.t. þykktar maga-
veggja. Markaðsverð er mismunandi milli ára og
getur farið yfir 40 NOK/kg (400 kr/kg) (Nybø 2004-
b).

8.5 Samkeppni á markaði

8.5.1 Þróun í eftirspurn á fiskafurðum

Neysla á fiskmeti (kg/mann/ári) hefur aukist að
meðaltali um 1,7% á ári á tímabilinu 1985-1997.
Þessi aukning er fyrst og fremst vegna aukinnar fisk-
neyslu í Kína (tafla 8.4). Fiskneysla í öðrum
þróunarlöndum hefur því sem næst staðið í stað á
tímabilinu. Í þróuðum löndum hefur fiskneysla
dregist árlega saman um 1% á tímabilinu. Þrátt fyrir
það er fiskneysla ennþá mun meiri í þróuðum löndum
árið 1997, eða 21,7 kg/mann/ár á móti 14,0 kg/mann/
ár í þróunarlöndum. Í Evrópusambandinu og Banda-
ríkjunum sem eru þau lönd sem Íslendingar versla
einna mest við, jókst fiskneysla lítilsháttar á tímabil-
inu. Aftur á móti hefur fiskneysla í Austur-Evrópu og
fyrrum Sovétríkjunum dregist verulega saman á tíma-
bilinu 1985 til 1997 (Delgado et al 2003a). Það hefur
þó orðið aukning í fiskneyslu í þessum löndum á allra
síðustu árum og mjög mikið í sumum þeirra (FAO
2006a).

Aukning í neyslu á tímabilinu 1985-1997 hefur verið
mest á ferskvatnsfiskum og göngufiskum þ.e.a.s.
tegundir í náttúrunni ganga á milli sjávar og fersk-
vatns. Aftur á móti hefur neysla á sjávarfiskum verið
óbreytt á tímabilinu þar sem lítil aukning hefur átt sér
stað í eldi og jafnstaða í veiðum (Delgado et al
2003a,b).

Í langtímaspá fram til ársins 2020 er gert ráð fyrir
1,5% árlegum vexti í eftirspurn og framleiðslu frá

Mynd 8.23. FOB-verð á útfluttum ferskum slægðum og
hausuðum villtum þorski og eldisþorski frá Noregi árin
2001-2006 (Kjønhaug 2006, Eksportutvalget for fisk

Mynd 8.24. Útflutningur Evrópulanda á ferskum kældum
þorskflökum árin 1990-2004 (heimild: Fishstat Plus,
FAO).

Mynd 8.25. Útflutningur á ferskum kældum þorskflökum
frá Íslandi eftir löndum árin 1999-2006 (heimild: Hagstofa
Íslands).
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árinu 1997. Gert er ráð fyrir að neysla á bæði ó-
dýrum og dýrum fisktegundum muni aukast í
þróunarlöndum. Aftur á móti mun neysla á fiskmeti í
þróuðum löndum því sem næst standa í stað á tíma-
bilinu (tafla 8.5).

8.5.2 Verðþróun

Markaðsverð á verðmætustu tegundum almennt
lækkað

Í Vestur-Evrópu hækkuðu sjávarafurðir meira í verði
en aðrar matvörur á tímabilinu 1996-2003 (Rana
2007). Almennt hefur þó markaðsverð á verð-
mætustu eldistegundunum í heiminum sem fara í
útflutning lækkað á tímabilinu 1984 til 2004. Hér eru
tegundir eins og Atlantshafslax, eldisrækjur og áll.
Það eru þó undantekningar eins og beitarfiskur en
hann var verðmeiri árið 2004 en 1984 (FAO 2006a).

Aukið framboð af eldisfiski lækkar verð á villtum
fiski

Það er mismunandi eftir löndum hvort eldisfiskur
hafi hærra, lægra eða sama markaðsverð og villtur
fiskur af sömu tegund. Þessi verðmunur er einnig
háður tegundum. Aftur á móti getur fiskeldi haft
veruleg áhrif á verðþróun á villtum fiski með auknu
framboði. Þekkt dæmi er lækkun á villtri rækju í
Bandaríkjunum vegna aukins framboðs á eldisrækju
(FAO 2006a).

Verð á fiskafurðum mun standa í stað eða lækka

Í langtímaspá um þróun fiskverðs yfir tímabilið 1997
til 2020 er því spáð að ódýrar fisktegundir hækki um
6% en dýrar fisktegundir um 15% (tafla 8.6). Í
spánni er gert ráð fyrir 1,5% árlegri aukningu á fram-
boði fiskmetis á tímabilinu (tafla 8.6) og að fram-
leiðsla á fiskmeti (veiðar og eldi) verði um 130
milljón tonn árið 2020. Hér er eingöngu átt við fisk
sem fer til manneldis og sjávargróður er ekki með-
talinn. Ef gegnið er út frá aðeins meiri vexti í fisk-
eldi og framleiðsla fiskmetis verði 144 milljón tonn
munu ódýr fiskur lækka um 12%, en dýrar fisk-
tegundir hækka um 9%. Á sama tíma er gert ráð
fyrir lækkun á nauta-, kinda- og svínakjöti, en kjúkl-
ingakjöt verði óbreytt ef framleiðsluaukning verður
lítil og aukning í framboð af fiskmeti verði lítil eða
119 milljón tonn árið 2020 (tafla 8.6).

Nýrri framleiðslutölur (kafli 8.2) benda til þess að
árlegur vöxtur muni verða meiri en gengið er út frá í
langtímaspá Delgado o.fl. (2003a) vegna meiri fram-
leiðslu í fiskeldi. Það er því líklegra að fiskverð
hækki almennt ekki mikið og jafnvel lækki.

Aukið framboð af þorski og lækkun á verði

Verðþróun á einstökum tegundum mun þó væntan-
lega mikið ráðast af framboði og eftirspurn. Þekkt
dæmi er mikil lækkun markaðsverðs á Atlantshafs-
laxi með aukinni framleiðslu úr eldi (Anderson

2003). Gott samhengi er á milli veiða á þroski í
Noregi árin 1996-2003 og hráefnisverðs sem lækkar
með aukinni veiði (Vassdal 2006). Í dag er þorskverð
mjög hátt og má gera ráð fyrir lækkun með aukinni
framleiðslu úr eldi á næstu árum og áratugum. Verð-
þróun virðist einnig vera mismunandi eftir afurða-
flokkum. Skoðuð hefur verið verðþróun á frosnum og

Mynd 8.26. Útflutningur á ferskum þorskflökum frá
Noregi til Evrópulanda, árin 1999-2006 (heimild:
Eksportutvalget for fisk (www.godfisk.no).

Neysla

Kg/mann/ár

Árlegur
vöxtur

(%)

1985 1997 2020 1985-97

Allur heimurinn 12,8 15,7 17,1 1,7

Þróuð lönd 24,3 21,7 21,5 -1,0

Þróunarlönd 9,0 14,0 16,2 3,8

Þróunarlönd án Kína 9,4 9,2 9,9 -0,1

Kína 8,1 26,5 35,9 10,4

Bandaríkin 18,5 19,7 19,7 0,5

Evrópusambandið 20,3 23,5 23,7 1,3

Austur-Evrópa og
fyrrum Sovétríkin

22,7 10,6 11,6 -6,1

Tafla 8.4. Heildarfiskneysla á mann árin 1985 og 1997 og
spá um neyslu árið 2020 (Delgado et al 2003a,b).

Tafla 8.5. Spá um þróun eftirspurnar og framleiðslu á fisk-
meti frá árinu 1997 fram til ársins 2020 (Delgado et al
2003a,b).

Árlegur vöxtur (%)

Heildar
neysla

Heildar
framl.

Veiðar Fisk-
eldi

Heimurinn 1,5 1,5 0,7 2,8

Þróuð lönd 0,2 0,4 0,1 2,1

Þróunarlönd 2,0 1,8 1,0 2,8

Kína 2,0 2,0 1,1 2,6
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ferskum þorskflökum frá Noregi yfir tímabilið 1991-
2005. Þar kemur fram að verðþróunin er svipuð fram
til 2000 en þá hækka fersk þorskflök meira en fryst
flök sem talið er að megi rekja til meiri eftirspurnar
(Vassdal 2006).

8.5.3 Samkeppni frá öðrum hvítfiskeldis-
tegundum

Eldisþorskur mun vera í samkeppni við aðrar hvít-
fisktegundir á markaði í framtíðinni. Þróunin er sú að
fiskeldið er að færast í meira mæli yfir á dýrari
tegundir (FAO 2006a). Til lengri tíma litið er því
líklegt að framleiðsla á öðrum hvítfiskeldistegundum
muni aukast umtalsvert og veita eldisþorski verulega
samkeppni á markaði.

Barri og gullflekkur

Barri og gullflekkur fara á ferskfiskmarkaðinn
einkum í sunnanverðri Evrópu
en þar er Ítalíumarkaður
stærstur. Í byrjun þessa ára-
tugar varð mikil lækkun á
markaðsverði þar sem ekki
tókst að auka eftirspurn í takt
við framleiðsluaukningu
(Anon 2004). Markaðsverð fór
lægst niður árið 2002, en frá
þeim tíma hefur markaðsverð
á Ítalíu sveiflast frá 3,5 upp í
5,5 Evrur/kg (300-470 kr/kg)
eftir árstíma (Franz 2006).
Fram að þessu hafa bæði barri
og gullflekkur aðallega verið
markaðssettir sem smár
ferskur heill fiskur (< 0,6 kg).
Eins og staðan er í dag er ekki
mikil samkeppni frá þessum
tegundum.

Vatnasteinbítur

Vatnasteinbítur er með hvítt
hold og milt bragð og hentar

því til matreiðslu ýmissa rétta. Fiskurinn er mest
seldur sem frosin snyrt roðlaus flök (Neubacher
2005). Samfara aukningu í framleiðslu á vatnastein-
bíti hefur útflutningur aukist mikið. Fyrstu 10 mánuði
ársins 2006 var búið að flytja út 226.000 tonn frá
Víetnam sem er aukning um tæp 100.000 tonn á milli
ára. Til Evrópusambandsins var búið að flytja inn tæp
100.000 tonn fyrstu tíu mánuði ársins 2006 (Josupeit
2006a). Áætlað er að innflutningur af vatnasteinbíti
til Evrópu nemi um 200.000 tonnum árið 2007
(Egeness 2007). FOB-verð á frosnum snyrtum
flökum til Evrópusambandsins var lágt eða 2,8 USD/
kg (um 200 kr/kg) (Josupeit 2006a). Gæði flaka eru
mjög breytileg og flök sem eru ekki með réttan hold-
lit s.s. bleik eða gul eru flokkuð frá. Í einni nýlegri
úttekt var komist að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að
bæta gæðastjórnun í eldinu, við slátrun og vinnslu til
að auka gæði flaka (Sørensen 2005). Hæst verð er
greitt fyrir hvít flök, en lægst fyrir gulleit flök
(Glitnir 2007). Flök af lakari gæðaflokkum eru m.a.
send til Rússlands en þar hefur markaðurinn stækkað
mikið og nam innflutningur um 66.000 tonnum fyrstu
tíu mánuði ársins 2006 (Josupeit 2006a).

Vatnasteinbítur er í mestum mæli í eldi í Suðaustur-
Asíu sem setur ákveðnar takmarkanir fyrir útflutning
á ferskum fiski til Evrópu vegna fjarlægðar. Teg-
undin á aftur á móti að öllum líkindum eftir að veita
eldisþorski verðuga samkeppni í frystum afurðum. Þá
sérstaklega ódýrari afurðum eins og frystri blokk
(Egeness 2007).

Beitarfiskur

Beitarfiskur er með ljóst hold, bragðlítill og því
kjörinn til matreiðslu á mörgum réttum. Dæmigerð

markaðsstærð er 500-600 g
(Suresh 2003). Þrátt fyrir að
holdið sér ljóst er það þó
dekkra en hjá þorski (Egeness
2007) og þá sérstaklega roð-
megin (mynd 8.28).

Innflutningur á beitarfiski
hefur aukist mikið bæði í
Bandaríkjunum og Evrópu. Í
Bandaríkjunum jókst innflutn-
ingur úr 40.000 tonnum árið
2000 í 135.000 tonn árið 2005
og þar af eru um 23.000 tonn
fersk flök. Frá árinu 2002
hefur heildsöluverð á ferskum
kældum flökum verið nokkuð
stöðugt eða 3,75-4,0 USD/kg
(um 300 kr/kg) (Josupeit
2006b). Á Evrópumarkaði er
beitarfiskur m.a. í samkeppni
við vatnasteinbít. Innflutnings-
tölur eru ekki eins nákvæmar
og í Bandaríkjunum en inn-

Árleg aukning í fiskeldi fram
til 2020

Lítil Meðal Mikil

Ódýrar fisktegundir 25 6 -12

Dýrar fisktegundir 19 15 9

Fiskimjöl 0 18 42

Fiskiolía -4 18 50

Nautakjöt -2 -3 -5

Svínakjöt -1 -3 -4

Kindakjöt -1 -3 -5

Kjúklingakjöt 0 -2 -5

Tafla 8.6. Spá um verðhækkun/lækkun á nokkrum afurða-
flokkum í prósentum yfir tímabilið 1997 til 2020 eftir
áætluðum vexti í fiskeldi (Delgado o.fl. 2003a,b).

Mynd 8.27. Hvítt flak af vatnasteinbíti (http://
godacoseafood.com/images/packing%
20designs/150.jpg)
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flutningur var talinn vera um 8.000 tonn árið 2003 og
þar af var minna en 500 tonn fersk flök (Josupeit
2005).

Beitarfiskur er framleiddur í þróunarlöndum sem
yfirleitt eru í töluverðri fjarlægð frá Evrópu- og
Bandaríkjamarkaði sem setur ákveðnar takmarkanir
fyrir útflutning á ferskum fiski. Frá þessu eru þó
nokkrar undantekningar. Egyptaland sem er næst
stærsti framleiðandi á beitarfiski í heiminum er í
næsta nágrenni við Evrópumarkað. Þar hefur eldi á
beitarfiski aukist mikið á síðustu árum. Fram að
þessu hefur útflutningur verið mjög lítill, en gert er
ráð fyrir aukningu (Poynton 2006). Suður-Ameríka
er í næsta nágrenni við Bandaríkjamarkað en þar
hefur verið mikil aukning á framleiðslu beitarfisks
og fór framleiðslan úr 24 þúsund tonnum árið 1993
upp í 127 þúsund tonn árið 2003. Þar er Brasilía
stærsti framleiðandinn. Aukin eftirspurn frá Banda-
ríkjunum hefur m.a. haft jákvæð áhrif á þróun
eldisins í álfunni (Morales og Morales 2006). Inn-
flutningur á ferskum flökum beitarfisks til Banda-
ríkjanna er að mestu frá löndum í Suður- og Mið-
Ameríku (Josupeit 2006b).

Beitarfiski er slátrað sem smáum fiski og eru því
flökin af honum mun minni en af eldisþorski. Það er
því aðallega stærð flaka ásamt dekkri holdlit sem
gerir beitarfisk frábrugðinn eldisþorski á markaði.
Það verða því ekki sömu möguleikar að vinna virðis-
aukaafurð úr beitarfiski eins og t.d. hnakkastykki
sem hægt er að nýta sér við markaðssetningu á eldis-
þroski.

Aðrar tegundir

Í eldi eru margar tegundir sem geta gefið af sér stór
flök. Þar má nefna foringjafisk (cobia) en miklar
væntingar eru gerðar til þessarar tegundar sem vex
mjög hratt í eldi og er með hátt markaðsverð. Taí-
lendingar sem eru einn stærsti framleiðendi á for-
ingjafiski selja 8-10 kg heilan fisk á innanlands-
markaði og flytja út 6-8 kg fisk til Japans. Fyrir aðra
markaði er fiskurinn flakaður og snyrtur og seldur
sem flök (Liao o.fl. 2004).

Stöðugt bætast við nýjar tegundir í eldi og er hugsan-
legt að einhverjar þeirra geti veitt eldisþorski verð-
uga samkeppni á markaði í framtíðinni. Þar má til
dæmis nefna risaara (Arapaima gigas) ein af stærstu
ferskfisktegundum í heimi sem lifir á Amason svæð-
inu. Tegundin hefur mikinn vaxtarhraða og nær 10
kg þyngd á einu ári. Framboð er mjög lítið vegna
ofveiði og ennþá er eldi á byrjunarstigi. Risari gefur
einnig hvít falleg flök sem hafa komið mjög vel út í
markaðskönnunum í Evrópu. Ólíkt beitarfiski og
vatnasteinbíti eru flökin mun stærri og gefa meiri
möguleika á framleiðslu virðisaukaafurðar og
markaðsverð er einnig töluvert hærra (UNCTAD
2006). Í Brasilíu var risari áður fyrr staðgengilsvara
fyrir þorsk sem söltuð og þurrkuð afurð sem var seld

á innanlandsmarkaði og fór einnig til útflutnings
(Farias og Hrbek 2006).

Það getur verið erfitt að átta sig á því hvaða hvítfisk-
eldistegund muni veita eldisþorski mesta samkeppni
á mörkuðum í framtíðinni. Í norskri þorskeldisskýrslu
sem gefin var út árið 2000 var ágætt yfirlit yfir
margar staðgengilstegundir úr eldi sem gætu verið í
samkeppni á markaði við eldisþorsk (Kvenseth o.fl
2000). Inn í þetta yfirlit vantaði þó vatnasteinbít sem
í reynd er sú nýja hvítfiskeldistegund sem hefur verið
mest áberandi nú á allra síðustu árum á Evrópu-
markaði.

8.5.4 Markaðssetning á eldisþorski

Ferskur fiskur skilar hæsta verði

Neytendur eru yfirleitt tilbúnir að greiða hærra verð
fyrir ferskar og kældar afurðir en fyrir t.d. frystar
afurðir. Eldisafurðir eru oftast seldar ferskar og er
líklegt að það verði einnig með eldisþorsk frá Íslandi
að minnsta kost fyrst í stað. Þróunin hefur einnig
verið sú bæði hér á landi og í samkeppnislöndum að
selja ferskar afurðir og þá helst á þeim árstíma sem
verð er hæst. Eldisþorskur gefur af sér þykk flök og
hægt er að ná stóru hnakkastykki úr flakinu (mynd
8.29) sem jafnframt er verðmætasti hluti þess. Afurð
sem ekki hægt er að finna úr öðrum hvítfisk-
tegundum s.s. beitarfiski og vatnasteinbíti. Flutn-
ingskostnaður á ferskum afurðum inn á markað er
yfirleitt hærri frá Íslandi en samkeppnislöndum (kafli

Mynd 8.28. Mismunandi litur á flaki beitarfisks. Roð-
hliðin mun dekkri.

Mynd 8.29. Eldisþorskur gefur af sér þykk flök og hægt er
að ná stóru hnakkastykki (Ljósmynd: Þórarinn Ólafsson).
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8.3). Bretlandsmarkaður kann þó að vera undantekn-
ing þar sem hugsanlegt er að flutningskostnaður frá
Íslandi og Noregi sé svipaður inn á þennan markað.

Stöðugleiki í framboði á ferskum afurðum mikil-
vægt

Vald dreifenda á matvælum hvort sem litið er til
smásölu eða heildsölu hefur vaxið á síðustu árum og
eru eldistegundir mjög ákjósanlegar fyrir þeirra
rekstur. Kostir eldisþorsks er að afurðirnar eru eins-
leitar og að kaupendur geta fengið sömu stærð af
fiski, stöðug og jöfn gæði og sama holdafar allt árið
og líklegt er að meðferð við slátrun tryggi betri gæði
en raunin er með veiðar á villtum fiski (kafli 7).
Þessir kostir eldisþorsks munu betur tryggja gæði og
öryggi í afhendingu á ferskum þorski frá Íslandi.
Stöðugt framboð skiptir dreifendur matvæla oft
meira máli en beinn samanburður á biti og bragði. Í
því sambandi má jafnframt benda á að í markaðs-
athugun töldu neytendur að eldisþorskur væri jafn-
góður og í sumum tilvikum betri en villtur þorskur
(Luten o.fl. 2002).

Inn á ódýrari markaði með auknu framboði

Með auknu þorskeldi mun ferskfiskmarkaðurinn
mettast og þarf þá að beina sölu á eldisþorski í aðra
farvegi. Næst hæsta verð er greitt fyrir saltaðar
afurðir og lægst fyrir frystar afurðir (KPMG 2003).
Fram að þessu hefur ekki gengið nægilega vel að
vinna saltaðar afurðir úr eldisþorski (kafli 7). Með
rannsókna- og þróunarstarfi á næstu árum mun ef-
laust nást að þróa framleiðsluaðferðir fyrir söltun á
eldisþorski. Hæsta markaðsverð er á stórum saltfiski
eða saltfiskflökum. Í dag er þó kynþroski verulegt
vandamál í þorskeldi sem gerir framleiðslu á stórum
eldisþorski óhagkvæma (kafli 5). Þegar kynþroska-
vandamálið er leyst og
þróaðar hafa verið fram-
leiðsluaðferðir við fram-
leiðslu á saltfisk úr eldis-
þorski opnast tækifæri á sölu
á stórum saltfiski og salt-
flökum. Þessi markaður er þó
takmarkaður en með fram-
leiðslu á minni saltfiski
opnast mun stærri markaður.
Mesta magn af þorski fer í
frystingu, en þar er markaðs-
verð nokkuð lægra en fyrir
ferskar afurðir og saltaðar.
Hér er þorskur frekar í sam-
keppni við eldistegundir eins
og beitarfisk og vatnasteinbít
þar sem framleiðslukostnaður
er mun lægri (kafli 9). Jafn-
framt hefur komið fram að
eldisþorskur hentar ekki jafn
vel til frystingar og villtur

þorskur (kafli 7). Hér eins og með söltun þarf að þróa
betur framleiðsluaðferðir til að tryggja meiri gæði
frysts eldisþorsks. Hærra verð fæst fyrir sjófrystar
afurðir en landfrystar (kafli 8.4.2). Sjófyrstar afurðir
eru yfirleitt frystar fyrir dauðastirðnun og hærra verð
greitt fyrir meiri ferskleika og gæði. Með góðri
stjórnun á framleiðsluferlinu við slátrun og vinnslu á
eldisþroski er hægt að frysta fyrir dauðastirðnun og
því mögulegt að komast inn á sömu markaði og sjó-
frystar afurðir.

Framboð af eldisþorski hefur áhrif á villtan þorsk

Það er full ástæða til að velta því fyrir sér hvaða áhrif
mikil aukning í framboði af eldisþroski muni hafa á
eftirspurn og verðþróun á villtum þorski frá Íslandi? Í
dag, við upphaf þorskeldis, er markaðsverð á þorski í
sögulegu hámarki en þrátt fyrir það er framleiðslu-
kostnaður of hár (kafli 9). Aukin framleiðsla af eldis-
þorski mun lækka framleiðslukostnað í framtíðinni.
En það er ekki framleiðslukostnaður sem skiptir öllu
máli. Gott dæmi er markaðssetning á laxi en þar
hefur eldislax haft vinninginn yfir villtan lax þátt
fyrir hærri framleiðslukostnað. Þar vegur þungt
stöðugt framboð, einsleit afurð, betri gæði og með-
höndlun (Anderson 2003).

Mikilvægt að kynna kosti eldisþorsks

Í dag er óljóst hvaða stöðu eldisþorskur muni hafa
gagnvart villtum þorski í framtíðinni. Í markaðssetn-
ingu er mikilvægt að draga fram það sem eldis-
þorskur hefur fram yfir villtan þorsk. Í því sambandi
er hægt að nefna að aleldisþorskur inniheldur enga
hringorma og er þess vegna heilnæmari en villtur
þorskur og hentar því t.d. betur í hráa rétti. Það getur
því verið kostur a.m.k. í sumum tilvikum að aðgreina
eldisþorsk frá villtum þorski í markaðskynningum.

Johnson Seafarms í Bretlandi
hefur tekið þá ákvörðun að
aðgreina vel eldisþorsk frá
villtum þorski við markaðs-
setningu. Allar neytenda-
afurðir fyrirtækisins eru nú
m e r k t a r s é r s t a k l e g a
“NOCATCH” (mynd 8.30)
(www.nocatch.co.uk). Fram
að þessu hefur eldisþorskur
frá Íslandi ekki verið vel að-
greindur frá villtum þorski.
Það kann hugsanlega að
einhverju leiti stafa af því að
útflutningur hefur að mestu
verið áframeldisþorskur,
þ.e.a.s. villtur þorskur sem
hefur verið í stuttan tíma í
eldi. Norðmenn virðast einnig
aðgreina eldisþorsk betur frá
villtum þorski að minnsta
kosti í útflutningsgögnum.

Mynd 8.30. Umbúðir utan um flakabita af eldis-
þorski frá þorskeldisfyrirtækinu Johnson Sea-
farms í Bretlandi. Aðgreint frá villtum þorski
með að merkja NOCATCH (Bourhill 2007).
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8.5.5 Afurðir úr lífrænu fiskeldi

Áhugi á lífrænu fiskeldi hefur aukist mikið á síðustu
árum. Ennþá er framleiðsla lítil, en í Evrópu er á-
ætlað að hún nemi um 14.000 tonnum og þar vegur
lax þyngst (Lane 2006). Í Evrópu er stundað vottað
lífrænt fiskeldi m.a. á þorski, laxi, regnbogasilungi,
bleikju, beitarfiski og barra (Gunnar Á. Gunnarsson
2006b).

Þorskeldisfyrirtæki bæði á Bretlandi og í Noregi hafa
hafið framleiðslu og markaðssetningu á þorski úr
lífrænu eldi. Í dag markaðssetja Bretar sinn þorsk
sem lífræna framleiðslu og hafa þeir m.a. útbúið
sérstakan lífrænan staðal (Anon 2005b). Fyrirtækið
Johnson Seafarms stundar lífrænt þorskeldi og eru
allar afurðir seldar undir því merki (www.johnson-
seafarms.com). Í Noregi hefur einnig verið gefinn
út lífrænn staðall fyrir þorskeldi (Debio 2007). Þar
er hafin lífræn framleiðsla á þorski svo sem á vegum
Villa Cod Farm (www.villaorganic.com).

Í Evrópusambandinu er hafin vinna við að útbúa einn
samræmdan staðal fyrir lífrænt fiskeldi. Gert er ráð
fyrir að lokið verði við gerð hans í byrjun ársins
2007 og áformað er að taka hann í notkun í ársbyrjun
2009 (Lane 2006). Í Bandaríkjunum er lokið við
gerð á drögum á staðli fyrir lífrænt fiskeldi (USDA
2006). Í staðli fyrir lífræna framleiðslu í fiskeldi er
m.a. tekið á uppruna fiska, vali á hráefni í fóður, nei-
kvæðum umhverfisáhrifum, lyfjanotkun, velferð,
heilbrigði fiska og aðferðum við slátrun. Hugsanlegt
er að skyndilegur áhugi á lífrænu þorskeldi á meðal
samkeppnislanda muni fljótt dala. Það skal þó varast
að gefa sér þá niðurstöðu og jafnframt bent á að
staðallinn heldur vel utan um margar kröfur sem
gerðar eru af stjórnvöldum og kaupendum/
neytendum.

Einn af flöskuhálsum við þróun lífræns fiskeldis er
fóður. Margskonar kröfur eru gerðar til framleiðslu á
lífrænu fóðri sem er þess valdandi að fóðurverð er 22
-35% hærri en á hefðbundnu fóðri (Jón Árnason
2006). Framleiðslukostnaður er þess vegna hærri og
jafnframt er dýrt að markaðssetja lífrænar afurðir
vegna takmarkaðs framboðs. Á móti kemur að hærra
verð fæst fyrir afurðir úr lífrænu eldi.

Lífræn ræktun á Íslandi liggur langt að baki margra
landa í Evrópu, þar á meðal grannþjóða okkar á
Norðurlöndunum, sem vinna nú markvisst að því að
hagnýta lífrænar aðferðir til sóknar í byggðamálum,
landbúnaði og umhverfismálum almennt. Þróun þessi
hefur að mestu farið fram hjá Íslendingum og á það
við almennan landbúnað og fiskeldi (Skýrsla starfs-
hóps 2006). Faggilt vottunarkerfi fyrir lífræna fram-
leiðslu hefur verið til staðar hér á landi allt frá árinu
1996 og sérstakur staðall var gefinn út um fiskeldi
árið 2001. Framundan er endurskoðun á þeim staðli
með hliðsjón af þróun staðla í Evrópu og á alþjóð-
legum vettvangi (Gunnar Á. Gunnarsson 2006).

Árið 2007 hófst verkefnið ,,Vottunarreglur fyrir líf-
rænt fiskeldi“ með styrk úr AVS sjóðnum. Markmið
verkefnisins er að móta skýrar reglur á alþjóðlegum
grunni um aðferðir við lífræna framleiðslu í helstu
greinum íslensks fiskeldis. Þannig er fiskeldisfyrir-
tækjum gert kleift að fá lífræna vottun til virðisauka á
framleiðslu auk möguleika á nýjum mörkuðum fyrir
eldisfisk, sem ekki hafa verið nýttir áður.

8.6 SVÓT greining

Styrkleiki

Gerður var samanburður á samkeppnishæfni sjávarút-
vegs á Íslandi og í Noregi fyrir árin 2004-2005 (FCI
Team 2005). Samanburðinum var skipt niður í sex
hluta og var markaðssetning á sjávarafurðum hluti af
verkefninu. Meginniðurstöður voru þær að sam-
keppnishæfni við markaðssetningu sjávarafurða frá
Íslandi væri aðeins betri en í Noregi. Styrkleiki ís-
lensks sjávarútvegs er jafnframt sá að við erum betri í
framleiðslu á virðisaukaafurð og meiri nánd er við
kaupendur. Jafnframt hafa Íslendingar betri samvinnu
við dreifiaðila á markaði og útflutningsfyrirtækin eru
stærri og öflugari.

Það sem eldisþorskur hefur fram yfir villtan þorsk í
markaðssetningu er að hægt er að tryggja jafnara
framboð. Í eldi er jafnframt betur hægt að stjórna
tímasetningu þegar fiskur fer til vinnslu og tryggja
þannig ávallt fyrsta flokks gæði á afurð sem send er á
markað. Einnig er aleldisþorskur án hringorma en í
villtum þorski getur verið mikill fjöldi hringorma
(tafla 8.7).

Veikleikar

Í samanburði á samkeppnishæfni sjávarútvegs á Ís-
landi og í Noregi kom fram að Norðmenn væru
sterkari í almennri markaðssetningu (generic
marketing) og kostnaður er einnig lægri í Noregi
bæði við flutning innanlands og í útflutningi (FCI
Team 2005).

Ógnanir

Helsta ógnunin er aukin framleiðsla á öðrum hvítfisk-
eldistegundum sem hugsanlega getur orsakað aukna
samkeppni og lækkun á markaðsverði eldisþorsks.
Jafnframt getur aukin veiði á þorski og öðrum stað-
kvæmdartegundum haft neikvæð áhrif á eftirspurn og
markaðsverð á eldisþorski. E.t.v. er mesta ógnunin
hröð uppbygging í þorskeldi og að ekki takist að
byggja nægilega hratt upp ferskfiskmarkaði sem
greiða hæsta verð fyrir afurð. Það myndi hafa þær
afleiðingar að snemma í þróun þorskeldis þyrfti að
selja eldisþorsk á markaði sem greiða tiltölulega lágt
verð.

Tækifæri

Tækifæri felast í því að markaðssetja aleldisþorsk
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sem afurð án hringorma. Jafnframt er hægt að halda
eldisþorski lifandi í kvíum, slátra þegar eftirspurn er
eftir ferskum fiski og vinna hann fyrir dauðastirðnun
og skila ferskari afurð á markað en almennt er hægt
að gera með villtan þorsk.

Í upphafi þorskeldis eru stórir markaðir af ferskum,
söltuðum og frystum þorskafurðum. Samdráttur í
þorskveiðum hefur valdið skorti á þorskafurðum á
markaði sem gefur tækifæri til sóknar við markaðs-
setningu eldisþorsks. Til að tryggja betur sam-
keppnishæfni útflutnings á ferskum afurðum frá
Íslandi er hægt að þróa flutning með hraðflutninga-
skipum til að stytta afhendingartíma og til að tryggja
betri gæði ferskra afurða á markaði.
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