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Jónas R. Vidarsson

Vestmannaeyingur

Sviðsstjóri hjá Matís

Menntun:

B.Sc. Sjávarútvegsfræði frá HA

M.Sc. Umhverfis- og auðlindafræði frá HI

Starfsreynsla:

• 12 ár hjá Matís

• 13 á sjó

• Fiskvinnslustörf og netagerð

Maður á víst alltaf að kynna sig!
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Matís

Matís er opinbert hlutafélag sem hefur því hlutverki að 

gegna að:

• Efla nýsköpun og auka verðmæti matvæla

• Stuðla að öryggi matvæla og bættri lýðheilsu

• Stunda öflugt þróunar- og rannsóknastarf

• Efla samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu á 

alþjóðlegum vettvangi

➢ Mikið og gott samstarf við menntastofnanir s.s. HI, HA, Hóla, 

Landbúnaðarskólann á Hvanneyri, UNU-FTP ofl.

➢ Matís gegnir mikilvægu hlutverki í menntun næstu kynslóðar í 

sjávarútvegi og matvælaframleiðslu.

➢ Matís á einnig í góðu samstarfi við hinar ýmsu stofnanir 
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Matís

98 starfsmenn í 91 stöðugildi

Skrifstofur í Reykjavík, Akureyri, Neskaupstað, 

Ísafirði og Hvanneyri………það er enn stefnt á að 

ráða nýjan starfsmann í Vestmannaeyjum

Kjarnastarfsemi skiptist upp í 7 fagsvið sem öll 

stefna að því að tryggja matvælaöryggi, bæta 

lýðheilsu og auka verðmætasköpun í íslenskum 

matvælaiðnaði
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Umfjöllunarefni dagsins

1. Áskoranir og árangur Íslendinga þegar kemur að frekari vinnslu og fullvinnslu 

sjávarafurða til útflutnings frá Íslandi => Af hverju er ekki meiri fullvinnsla á Íslandi?

2. Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna => Nokkur vel valin dæmi um 

R&I verkefni sem hafa skilað góðum árangri………og nokkur sem hafa „klikkað“
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Umfjöllunarefni dagsins

1. Áskoranir og árangur Íslendinga þegar kemur að frekari vinnslu og fullvinnslu 

sjávarafurða til útflutnings frá Íslandi => Af hverju er ekki meiri fullvinnsla á Íslandi?

Disclaimer:

Í eftirfarandi umfjöllun koma fram hugrenningar höfundar um málið……..en höfundur vill að fram komi að hann hafi ekki 

tæmandi þekkingu á efninu, né sé hann í stöðu til að draga endanlegar ályktanir um af hverju fullvinnsla á Íslandi sé ekki 

meiri eða hvað þurfi til að auka hana. Það ber því að taka viljann fyrir verkið og vona að það nýtist sem innlegg í 

umræðuna um hvernig hægt sé að auka verðmæti íslensks sjávarfangs
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Fullvinnsla

Framleiðsla á sjávarafurðum á Íslandi er að mestu leyti fyrir B-2-B markað og þá oftast 

hráefni til áframvinnslu erlendis.

Ferskur heill fiskur (gámafiskur)

Sjófryst og landfryst

Fersk flök og bitar

Saltfiskur

Frá Íslandi fer megnið af fiskinum annað hvort í áframvinnslu eða inn á HoReCa markaðinn.

HoReCa: Hótel, veitingahús og mötuneyti
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Fullvinnsla Saucy fishcakes (19% fiskur) 1,500 kr/kg
Brauðuð þorskflök (58% fiskur) 1,800 kr/kg
Saucy cod fillet (88% fiskur) 3,000 kr/kg

200 gr. þorskbiti á 1000 kr
=> 5,000 kr/kg

Ferskur heill þorskur 460 kr/kg
Blokkfryst þorskflök 909 kr/kg
Ferskir þorskhnakkar 1,650 kr/kg

Af hverju erum við hér…..en ekki hér?
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Fullvinnsla

Heill ferskur þorskur (100% fiskur) á 460 kr/kg 
eða 

máltíð (13% fiskur, 52% kartöflur, 19% baunir) á 1.100 kr/kg? 

Ath! Annarsvegar FOB verð á heilum fiski og hins vegar verð út úr búið hjá Tesco
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Afurð - 2020 Tonn

Ferskur, heill eldislax 23.170 

Ferskur, heill þorskur 16.219 
Ferskur, heill karfi 13.804 

Ferskur, heill ufsi 7.984 
Fersk, heil ýsa 7.135 

Ferskur, heill steinbítur 5.607 
Ferskur, heill skarkoli 3.116 
Ferskur, heill eldissilungur 3.050 

Fersk, heil þykkvalúra 501 
Fersk, heil langa 302 

Fersk, heil langlúra 299 
Ferskur, heill sandkoli 203 
Fersk, heil grálúða 162 

Ferskur, heill skötuselur með haus 64 

Fersk, heil sólflúra 22 

Fersk, heil lúða 22 
Fersk, heil keila 3 
Fersk, heil sandhverfa 0 

81.663 

Fullvinnsla

2020 voru flutt út 53 þúsund tonn af „óunnin“ botnfiski og 
26 þúsund tonn af „óunnum“ eldisfiski.

Er ekki hægt að vinna þetta hér heima?
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Fullvinnsla

Þróunin virðist hins vegar vera í „öfuga átt“

Ferskur, heill þorskur

Bretland 3.394 
Annað 975 

4.369 

2015

Ferskur heill þorskur
Danmörk 5.313 

Holland 4.054 
Bretland 3.469 

Frakkland 777 

Lettland 699 

Pólland 556 

Annað 1.353 
16.219 

2020

Fersk, heil ýsa

Bretland 3.350 
Annað 78 

3.428 

2015
Fersk heil ýsa

Bretland 6.676 
Annað 459 

7.135 

2020

Ferskur heill ufsi

Pólland 2.250 
Frakkland 1.696 
Danmörk 1.650 
Þýskaland 1.634 
Annað 753 

7.984 

Ferskur heill ufsi
Þýskaland 250 
Bretland 18 
Frakkland 11 
Annað 6 

285 • Fjórföldun í þorski
• Tvöföldun í Ýsu
• 28-földun í ufsa
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Fullvinnsla

2020 voru flutt út 93 þúsund tonn af ferskum og frosnum 
þorskafurðum fyrir tæplega 100 milljarða.

Verðmæti 182 – 1,652 kr/kg

Er ekki hægt að skapa meiri verðmælti hér heima?

Afurð Tonn Þús kr. kr/kg

Fersk, roðflett þorskflök í bitum 16.549 27.331.881 1.652 

Ferskur, heill þorskur 16.219 7.454.569 460 

Landfryst, millilögð eða lausfryst þorskflök 13.630 11.508.144 844 

Fersk, roðflett, heil þorskflök 10.598 15.427.274 1.456 

Fryst, roðflett þorskflök í bitum 9.443 10.979.699 1.163 

Sjófryst, millilögð eða lausfryst þorskflök 7.368 8.494.436 1.153 

Sjófryst, blokkfryst þorskflök 4.977 5.184.087 1.042 

Frystur þorskmarningur 4.771 1.653.641 347 

Landfryst, blokkfryst þorskflök 3.560 3.235.096 909 

Fersk, heil þorskflök með roði 1.285 1.677.636 1.306 

Fersk, óroðflett þorskflök í bitum 1.135 1.693.019 1.491 

Ferskur, hausskorinn þorskur 1.125 947.670 843 

Fryst, óroðflett þorskflök í bitum 945 1.132.764 1.199 

Fryst þorskhakk 874 343.763 393 

Landfrystur heill þorskur 452 86.631 192 

Sjófrystur, heill þorskur 403 212.953 528 

Landfrystur, hausskorinn þorskur 130 94.317 725 

Sjófrystur, hausskorinn þorskur 93 37.450 404 

Ferskt þorskhakk 14 2.626 182 

93.572 97.497.656 

Er ekki fullvinnsla málið?
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Fullvinnsla

Ýmislegt hefur verið reynt:

Upp úr 1990 fóru nokkrar fiskvinnslur að pakka í 
neytendaumbúðir fyrir M&S, Waitrose og
Sainsbury‘s (fiskur, karteflur, grænmeti og sósa)

Stuttu síðar hóf Haraldur Böðvarsson að framleiða 
fiskirúllur fylltar með ýmiskonar góðgæti   

Í kjölfarið kom svo VSV með 200 mílur, sem voru í 
fyrstu ætlaðar fyrir innanlands-
markað – en stefnt var á
heimsyfirráð
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan?

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan?

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

Tollar höfðu á sínum tíma áhrif á fullvinnslu hér á landi, þar sem 
tollar jukust eftir því sem varan var meira unnin. Nú er hins 
vegar svo komið að nær allir tollar inn á innri markað EU á 
sjávarafurðir hafa verið felldir niður……….að undanskildum laxa-, 
síldar- og makrílafurðum
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan?

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

Sölusamningar um fullunnar vörur eru almennt í mjög föstum
skorðum þegar kemur að verðlagningu.
Sveiflur á gengi eru sérstaklega erfiðar í þessum geira.
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan?

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

Meðallaunakostnaður í Kína er rúmlega fjórfalt lægri en á Íslandi, 
rúmlega þrefalt lægri í Póllandi………..35% lægri í Bretlandi, en 35% 
hærri í Noregi
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Meðallaun á mánuði
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

En sjálfvirknin og hátt tæknistig er að spara launakostnað á Íslandi

Það er því óvíst hvort launakostnaður skipti öllu máli þegar kemur að 
fullvinnslu hér á landi  

1996 2005 2014 2020 Source: Marel
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

‒ Erum lengur að bregðast við breytingum á mörkuðum
‒ Flutningskostnaður á ferskum afurðum í flugi er hár
‒ Mögulega ekki með sömu innsýn í markaðsþarfir
‒ Einhver hráefni þarf að flytja til landsins

+ Bættir ferlar hafa orðið til þess að sjóflutningar á ferskum afurðum 
hafa aukist.

+ Packed at source á frosnum fullunnum afurðum spennandi kostur
+ Sparnaður í handtökum að vinna allt á sama stað (lostna við 

secondary processing)
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

‒ Tiltölulega fáir aðilar með stóran hluta markaðarins – sér í lagi 
smásölumarkaðinn

‒ Smásölur leggja áherslu á eigin vörumerki
‒ Markaðssetning mjög kostnaðarsöm

+ Ný tækifæri í að nálgast neytendur beint (netsala)
+ Breytt kauphegðun eftir COVID
+ Jákvæð ímynd
+ Rekjanleiki, sjálfbærni, gæði, hreinleiki, þægindi o.s.frv.

UK-Ágúst 2020

Tesco 26,6%

Sainsbury's 14,9%

Asda 14,3%

Morrisons 10,2%

Aldi 7,9%

Coop 7,1%

Lidl 5,9%

Waitrose 4,7%

Iceland 2,4%

Other 6,0%

100,0%
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

Mörg stóru sjávarútvegsfyrirtækin hafa kosið að fjárfesta í fullvinnslu 
nær mörkuðunum
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Fullvinnsla

Af hverju hefur ekki miðað meira áfram í fullvinnslu á síðustu 30 árum?

• Tollar?

• Krónan

• Hár launakostnaður?

• Fjarlægð frá mörkuðum?

• Aðgengi að mörkuðum?

Mörg stóru sjávarútvegsfyrirtækin hafa kosið að fjárfesta í 
áframvinnslu eða fullvinnslu nær mörkuðunum.

Samherji, Vísir, Þorbjörninn dæmi um íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
sem eiga í vinnslum í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, Frakklandi,
Póllandi, Grikklandi og víðar.

Áður voru það SH og ÍS sem voru með stórar vinnslur í UK og USA
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#aðeinsmerivinnsla

Athyglisvert framtak hjá Niceland
• Netsala
• Rekjanleiki
• 900 gr. frosnir fiskbitar í endurlokanlegum pakkningum
• 4.5 kg fersk flök
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Niðurstaða

• Íslenskur sjávarútvegur er aðallega í B2B bulk framleiðslu þar sem áframvinnsla eða 
fullvinnsla fer fram erlendis

• Ýmislegt hefur verið reynt til að stuðla að aukinni vinnslu innanlands – með litlum 
árangri

• Það eru tækifæri til aukinnar verðmætasköpunar í fullvinnslu – en líka mikið af 
áskorunum

• Viss tækifæri núna í breyttri kauphegðun s.s. netsölu

• Sjálfvirkni og hátt tæknistig hér á landi skapar tækifæri
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Niðurstaða

• Kannski eru tækifærin til skemmri tíma í að taka smærri skref í átt að beinni sölu til 
neytenda og aukinni verðmætasköpun á þann hátt?
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Nokkrar örstuttar sögur af R&I sem Matís hefur tekið þátt í og hafa annað hvort 

skilað góðum árangri, eða algjörlega klikkað
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Makríllinn:

Þegar makrílveiðar hófust hér við land 2008 var þekkingin á hráefninu lítil og því fóru 

megnið af aflanum í bræðslu til að byrja með.

Með samstilltu átaki útgerða, stjórnvalda, Háskóla Íslands, Matís og fleiri

Tókst á undraskömmum tíma að koma nær öllum makrílaflanum í

manneldi og þar með stuðla að mikill verðmætaaukningu  

 -
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Skaginn 3X og kælitækni:

Matís og Skaginn 3X……og nú Baader hafa átt í mjög farsælu samstarfi í gegnum tíðina

Fjöldi samstarfsverkefna, sem flest hafa verið styrkt af innlendum R&D sjóðum, hafa litið

dagsins ljós.

Háskóli Íslands hefur einnig komið að mörgum þessara verkefna

Árangurinn hefur í flestum tilvikum verið mjög góður og í dag byggja margar lausnir 

Skagans 3X á þeirri vinnu. 

Skaginn 3X hefur einnig tryggt sér einkaleyfi sem byggja á þessu samstarfi.
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Grímur Kokkur:

Matís hefur átt í einstaklega ánægjulegu samstarfi við Grím Kokk um langt skeið.

Saman hafa fyrirtækin tekið þátt í innlendum, Norrænum og Evrópskum rannsóknar & 

nýsköpunarverkefnum

Hátindinum var náð í EnRichMar verkefninu þar sem þróuð voru tilbúin matvæli með 

viðbættum omega-3 og lífvirkum efnum úr þörungum sem stuðla að jákvæðum 

heilsufarslegum áhrifum við neyslu. 

Núna er Grímur kokkur þátttakandi í verkefninu NextgenProteins

Í Verkefninu er verið að þróa matvæli úr óhefðbundnum próteinum

Það er örþörungum, skordýrum og einfrumungum

Beinn fjármagnstyrkur EU til Gríms Kokks í þessum 2 verkefnum er

300 þús. EUR + aðkoma sérfræðinga að þróun nýrra vara
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Grímur Kokkur:

Verkefnin hafa skilað þeim R&D árangri sem að var stefnt og 

hafa haft áhrif með að úr hafa orðið til nýjar vörur

Hins vegar til að hafa það „IMPACT“ sem við hefðum 

helst óskað þá hefði þurft að koma vörunum í meiri sölu 

þ.m.t. erlendis með skólabörn og eldra fólk sem

markhóp
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Humarhótelið:

Sjávarútvegsfyrirtæki í humarveiðum, ásamt Matís, Sæplast, Hafró o.fl. Stóðu að þróun á 

humarhóteli. Hugmyndin var að geta geymt og flutt lifandi humar á markað og þannig nýtt 

sér árstíðabundna toppa sem verða á ákveðnum mörkuðum fyrir lifandi humar.

Út frá vísindalegu sjónarhorni var árangur verkefnisins góður.

Hótelið var útbúið og opnað…………en það komu bara engir gestir.

Hluti af vandamálinu er að humarinn rýrnar við lengri gistingu á hótelinu

En að öðru leyti er þetta dæmi um gott rannsóknaverkefni sem hafði að

lokum engin áhrif / Impact.
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Lifandi Kúfskel:

• Miklum tíma og fjármunum var á sínum tíma varið í að þróa 

veiðar, vinnslu, útflutning og markaðssetningu á lifandi 

kúfskel hjá Ísfélaginu á Þórshöfn (og Maredis).

• Verkefnið fékk myndalega styrki frá R&D sjóðum – sem þó

var aðeins lítill hluti upp í þann kostnað sem Ísfélagið lagði í.

• Það tókst á endanum að leysa öll vandamál varðandi veiðar,

flokkun, hreinsun, geymslu, pökkun og flutning.

• Varan var kynnt fyrir fjölda hagaðila í Evrópu sem allir voru

ánægðir með vöruna

• En þegar að á hólminn kom var nær engin sala

• Gott R&D verkefni með lítil sem engin áhrif / impact
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Árangur og áhrif rannsóknar- og nýsköpunarverkefna

Rekjanleiki gámafisks:

• Fyrsta verkefni mitt hjá Matís var að gera tilraunir með rekjanleika gámafisks.

• Við hlupum um gólfið á fiskmarkaðinum í Grimsby og merktum einstaka lotur 

með upplýsingum um veiðiskip, veiðarfæri, nafn skipstjóra, veiðidag ofl.

• Þetta hafði hins vegar (tölfræðilega marktækt) öfug áhrif á verð.

• Afli úr sömu lotu (sama hol) sem seldur var á sama uppboði seldist á lægra

verði samhliða auknum rekjanleikaupplýsingum
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Takk fyrir

jonas@matis.is

@JonasVidarsson
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