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 Formáli höfundar

Þessi skýrsla er unnin í samstarfi við Íslenska sjávarklasann fyrir Faxa-
flóhafnir sf. Tekur hún til athafnasvæðis sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og 
Akranes, og annarra fyrirtækja sem teljast til sjávarklasans og eru staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu. Þegar efnahagsleg áhrif sjávarútvegs eru skoðuð fær 
umfang sjávarútvegs á höfuðborgarsvæðinu litla athygli og virðist því oftast gley-
mast í þjóðfélagsumræðunni. Það er t.d. undantekning ef bent er á að stærsta 
sjávarútvegsfyrirtæki landsins hefur höfuðstöðvar í Reykjavík og stærsti hluti 
starfsemi þess er í og við Reykjavíkurhöfn. Það er því verðugt rannsóknarefni að 
greina umfang sjávarútveg á þessu svæði og bera saman við heildarumfang 
sjávarútvegsins á landsvísu. 

Í skýrslunni hér er mat lagt á heildarumfang sjávarútvegs í Reykjavík og á Akra-
nesi og leitast við að sundurliða hlut sjávarútvegsins sem er þar staðstettur. Skýrs-
la þessi tekur sem fyrr er nefnt einungis til fiskveiða og fiskvinnslu og starfsemi 
sem tengist sjávarútvegi beint og eru þá önnur áhrif hafnarstarfseminnar ekki 
tekin til skoðunar eins og atvinnustarfsemi á Grundartanga, í Gömlu höfninni og 
í Sundahöfn.

Skýrsluhöfundur vill þakka þeim Gyðu Þórðardóttir og Stefáni Jansen 
sérfræðingum Hagstofunnar fyrir þeirra aðstoð við gagnaöflun og hjálp við 
verkefnið. Ragnari Árnasyni og sérstaklega Birgi Þór Runólfssyni við Háskóla 
Íslands fyrir þeirra leiðsögn. Einnig ber að þakka þeim Þorsteinni Hilmarssyni hjá 
Fiskistofu og Jón Þóri hjá HB Granda fyrir gagnaöflun og aðra hjálp. Að lokum 
þeim Gísla Gíslasyni og Ágústi Ágústssyni hjá Faxaflóhöfnum og Sigurði Steini 
Einarssyni og Matthíasi James Spencer Heimissyni en hafa þeir verið mér til 
halds og trausts við verkefnið.

Ásgeir Friðrik Heimisson
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 Helstu niðurstöður

1. Beint framlag sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og á Akranesi árið 2011 var 19,3% 

af  beinu framlagi sjávarútvegs á landsvísu.

2. Heildarumfang sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og á Akranesi árið 2011, þ.e. bein- 

og óbein áhrif og eftirspurnaráhrif meðtalin, var 19,5% af heildarumfangi sjávarútvegs það 

ár.

3. U.þ.b. 70% af óbeinu framlagi sjávarútvegs var myndað í Reykjavík árið 2011.

4. Hlutfall sjávarútvegs af landsframleiðslu í Reykjavík og á Akranesi árið 2011 var 

5,1%.

5. Árið 2011 var 12,9% af afla Íslendinga landað í Reykjavík og á Akranesi, þar af 

20,2% af botnfiskafla.

6. Afli sem hlufall þorskígilda sem landað var í Reykjavík og á Akranesi árið 2011 var 

18,6% af heildarafla í þorskígildum.

7. Aflamark stærstu sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og á Akranesi fyrir fiskveiði 

árið 2011/2012 var 17,3% af úthlutuðu aflamarki í þorskígildium.

8. Útflutningur sjávarafurða frá Reykjavík og Akranesi sem hlutfall af heildarútflut-

ningi sjávarafurða voru árið 2011 37,5%.

9. Um 1.900 manns starfa beint við sjávarútveg á höfuðborgasvæðinu sem er 21,1%  af 

þeim sem starfa beint við sjávarútveg á landinu.

10. Í heild voru u.þ.b. 12.800 til 19.800 störf sem mynduðust á stór höfuðborgasvæðinu 

vegna starfsemi sjávarútvegs árið 2011.
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1. Inngangur

Það er engum blöðum um það fletta að sjávarútvegur hefur verið helsta grunnstoð 
íslensks efnahagslífs alla 20. öldinni. Spurningar virðast hafa vaknað nú í seinni tíð hvort 
sjávarútvegurinn sé enn einn af hornsteinum íslensks atvinnu- og efnahagslífs. Séu 
þjóðhagsreikningar skoðaðir sést að beint framlag sjávarútvegs seinustu 10 ár hefur einungis 
numið að meðaltali um 9% af vergri landsframleiðslu (VLF á þáttavirði), þó hefur það flökt 
að hluta til eftir sveiflum í afla og verðmætum og einnig eftir breyttum umsvifum annarra 
atvinnugreina, eins og mynd 1 sýnir. En atvinnuvegir eins og fjármála- og vátryggingarstaf-
semi námu að meðaltali 8% af landsframleiðslu á þessu sama tímabili.

Ýmsir hafa þó bent á að umfang sjávarútvegs til landsframleiðslu sé mun meira en mælist í 
beinu framlagi sem birtist í þjóðhagstölum Hagstofunnar. Til viðbótar við beint framlag 
sjávarútvegs þarf að telja með það óbeina framlag og eftirspurnaráhrif sem tilkomin eru 
vegna atvinnugreinarinnar. Skipta má framlagi sjávarútvegs til landsframleiðslu í þrjá hluta.

 I. Beint framlag: sá virðisauki sem myndaður er í sjávarútveginum sjálfum   
  þ.e.a.s. fiskvinnslu og fiskveiðum.

 II. Óbeint framlag: sá virðisauki sem myndaður er í þeim atvinnuvegum sem sjá  
  sjávarútveginum fyrir þeim aðföngum, vörum og þjónustu, sem hann þarfnast,  
  og einnig þeim atvinnuvegum sem vinna enn frekar úr afurðum hans.

 III. Eftirspurnaráhrif (margföldunaráhrif): sá virðisauki sem myndast í atvin- 
  nuveginum í formi launa til starfsfólks sem eykur því eftirspurn eftir öðrum  
  vörum og þjónustu í hagkerfinu sem vindur síðan uppá sig og er því einnig hægt  
  að kalla margföldunaráhrif. 

Nauðsynleg forsenda þess að unnt sé að mæla óbeint framlag og eftirspurnaáhrif sjávarút-
vegs, og skoða þann virðisauka sem myndast í þeim atvinnuvegum sem sjá sjávarútveginum 
fyrir aðföngum og þjónustu er sá að það þarf að vera hægt að skilgreina sjávarútveginn sem 
grunnatvinnuveg, og verður það útlistað frekar hér á eftir.

Mynd 1.

1

2

1 - VLF á þáttarvirði verg landsframleiðsla þegar búið er að draga frá skatta á framleiðslu og bæta við styrkjum á framleiðslu.

2 - Í þjóðhagsreikningum er aðeins verið að leggja mat á virðisaukan, sem skilgreina má sem summu hreins hagnaðar og 
    rekstrarkostnaðar sem ekki telst aðföng þ.e. laun, afskriftir og vextir. 
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2. Grunnatvinnuvegurinn

Nauðsynlegt er að hægt sé að skilgreina ákveðinn atvinnuveg sem grunnatvinnuveg, 
áður en óbeint framlag og eftirspurnaráhrif eru meðtalinn með til landsframleiðslu. Ef 
svo er ekki gert og óbeint framlag og eftirspurnaráhrif eru meðtalinn í öllum atvinnuve-
gum þegar virðisauki er reiknaður væri niðurstaðan margfölduð landsframleiðsla.

Skilgreina má á grunnatvinnuveg á eftirfarandi hátt: (Ragnar Árnason og fél. 2009).

Grunnatvinnuvegur er atvinnuvegur sem

er efnahagslega þýðingameiri á tilteknu 

landsvæði en umfang hans (þ.e. 

virðisauki) gefur til kynna í þeim skilningi 

að aðrir atvinnuvegir eru háðir 

starfsemi hans en hann er á hinn bógin 

ekki háður starfsemi þeirra, a.m.k. ekki 

í sama mæli.

Þetta má útskýra nánar með dæmi. Hugsum okkur óbyggt land sem er ríkt af náttúru-
auðlindum t.d. fiskimiðum eða verðmætum jarðefnum. Einnig að til staðar er tækni og 
þekking til að nýta þessa ákveðnu auðlind. Við þetta flyst fjármagn og vinnuafl að þessu 
ákveðna svæði og til verður atvinnuvegur sem byggir á þessari auðlind, og því hægt að 
skilgreina þessa atvinnustarfsemi sem grunnatvinnuveg. Í kjölfarið verða til aðrir atvin-
nuvegir sem munu þjóna grunnatvinnuveginum og starfsmönnum þess. Munu sumir 
þessara atvinnuvega sjá grunnatvinnuveginum fyrir aðföngum og þjónustu, og aðrir 
atvinnuvegir sjá um að sinna eftirspurn starfsmanna eftir vörum og þjónustu. Þessir nýju 
atvinnuvegir þurfa einnig fjármagn og vinnuafl og af því verða til margföldunaráhrif. 
Það getur einnig gerst að umfang þessarar afleiddu starfsemi verði meira en umfang 
grunnatvinnuvegsins. Kjarni þessa er sá, að þessi afleidda starfsemi er tilkomin vegna 
starfsemi grunnatvinnuvegsins og án hans hefði hún ekki orðið til. 

Segjum sem svo að grunnatvinnuvegurinn hverfi t.d. vegna hruns fiskistofna eða ákveðin 
jarðefni klárist, þá er mikil hætta á því að hin afleidda starfsemi leggist af eða verulega 
dragi úr starfsemi sinni þar. Þetta myndi einnig leiða til mun minni margföldunaráhrifa. 
Þetta gerist hins vegar ekki ef starfsemi afleiddar atvinnugreinar eða þjónustu dregst 
saman. Ef t.d. kvikmyndahús lokar þá mun fólk líklega færa sín viðskipti til svipaðar 
afþreyingar ef hún er til staðar, og myndu því áhrifin ekki verða jafn keðjuverkandi. 

Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson (2006) hafa vakið athygli á að líta megi á sjávarút-
veginn á Íslandi sem grunnatvinnuveg. Þá hafa þeir jafnframt rökstutt að  heildarframlag 
sjávarútvegs til landsframleiðlu sé mun hærra en þjóðhagsreikningar gefa til kynna. Enn 
fremur hafa þeir sýnt fram á að sjávarútvegurinn hefur mun meiri áhrif á aðra atvinnuve-
gi hér á landsvísu en aðrir veigamiklir atvinnuvegir. Þegar umsvif sjávarútvegs minnka 
eða aukast hefur það mun meiri afgerandi áhrif á landsframleiðslu, en þegar umsvif 
annarra atvinnuvega minnka eða aukast.
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Mynd 2: Sjávarklasinn

2. Grunnatvinnuvegurinn

Umboðsverslun
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Vélaleiga

Smíði annarr
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Orkuveitur

Rannsóknir
og þróun

Efnaiðnaður

Samgöngur

Stjórnsýsla

Málmiðnaður

Veiðarfæragerð

Vélsmíði

Flutningar

Eins og rakið var hér að framan er sjávarútvegurinn á Íslandi grunnatvinnuvegur sem allt 
efnahagslífið reiðir sig á. Beint framlag hans til landsframleiðslu segir því ekki söguna 
nema að hluta og mikilvægt er því að skoða óbeint framlag og eftirspurnaáhrif hans svo 
hægt sé að meta heildarframlag hans til landsframleiðslu. Þessi beinu og óbeinu áhrif, 
auk eftirspurnaráhrifa, eða þetta heildarumfang sjávarútvegs er einfaldara að kalla „sjá-
varklasann“ og verður svo gert hér í framhaldi.

Með hugtakinu sjávarklasi er átt við þá klasamyndun sem vex í kringum grunnatvinnu-
veginn. Þessi fyrirtæki tengjast því hvert öðru með ýmsum hætti og styðja hvert annað 
með ýmiskonar uppbyggingu á mannauði, tækni og tæknibúnaði sem nýtist klasanum og 
út fyrir hann einnig.

Þeir atvinnuvegir sem helst sjá sjávarútveginum fyrir aðföngum og þjónustu eru eftir-
farandi: 

i. Umbúðariðnaður: Dæmi: Samhentir og Oddi.

ii. Veiðafæragerð: Dæmi: Hampiðjan.

iii. Umboðsverslun: Dæmi: Iceland Seafood.

iv. Vélasmíði af ýmsu tagi: Dæmi: Marel.

v. Málmiðnaður: Þetta eru fyrirtæki sem sjá um viðhald á veiðiskipum og 
fiskvinnsluhúsum og búnaði. Dæmi: Ýmis vélaverkstæði í kringum landið

vi. Stjórnsýsla: Starfsemi hins opinbera eru leyfisveitendur, eftirlitsaðilar og ráðuney-
tin. Dæmi: Hafnir, Hafrannsóknarstofnun, Íslandstofa, háskólar, Matís, MAST, LÍÚ.



7

2. Grunnatvinnuvegurinn

Gúmmí- og plastvöruframleiðsla er veigamikill þáttur í 
gerð á veiðafærum, umbúðum, ílátum og kera af ýmsu 
tagi. 

Gúmmmm í- og plastvörur frff amleiðsla er veigamiki

Gúmmí- og plastvöruframleiðsla 

Getur sérhæfð þjónusta verið allt frá tæknilegri 
ráðgjafarþjónustu til ýmiskonar fjármálaþjónustu. 
Getur sérhæfðff þjþ ónusta verið allt frff á tæknkk ilegr

Sérhæfð þjónusta 

Tengist skipasmíðum, fiskveiðum og fiskvinnslu 
vegna viðhalds á fiskskipum og vinnslulínum. 
Hefur því margvíslegum sérhæfum tækum verið 
safnað saman og leigja svo fyrirtækinn þessi tæki 
út. 

TeTT ngist skipasmíðum fiff skveiðum og fiff sk

Vélaleiga 

Sú starfsemi sem lýtur að því að fá sem mest 
skilaverð fyrir afurðir sjávarútvegsfyrirtækja.  
Sú starfsff emi sem lýtur að því að fáff sem m

Efnaiðnaður 

Mikil rannsóknar- og þróunarstarfsemi hefur farið 
fram í gegnum sjávarútveginn sem beinist fyrst og 
fremst að sérhæfum verkefnum fyrir fyrirtæki að 
endubæta veiðafæri og vinnslulínur, þróa 
nýjar afurðategundir og markaðsetja fiskafurðir á 
sem hagkvæmasta hátt. Einnig fer þetta fram í 
rannsóknum líkt og þessari á hagkvæmni fiskveiða 
og vinnslu. 

Mikil rannsóknar og þróunarstarfsff emi he

Rannsóknir og þróun 

 Sjávarútvegsfyrirtæki krefjast  mikillar orku í 
framleiðslu á sjávarafurðum í formi rafmagns og 
brennanlegs eldsneytis og er því sjávarútvegurinn 
veigamikill þáttur í þeirra starfsemi. 

SjS ávarúrr tvegsfyff ryy irtæki krefjff ast mikillar o

Orkuveitur 

Mynd 3

Sjávarútvegurinn krefst umtalsverðar 
samgöngþjónustu á flutningum fiskafurða og 
aðfanga sem tengjast rekstri fyrirtækjana. 
 

SjS ávarúr tvegurinn krefsff t umtalsverðar

Flutningar 

Lýsa má hugmyndinni um sjávarklasann á einfaldri mynd til útskýringar. Á mynd 2  
sjáum við stóran hring með nokkrum innri hringum og kjarna. Innsti hringurinn, eða 
kjarninn er sjálfur  sjávarútvegurinn, veiðar og vinnsla. Aðrir atvinnuvegirnir, þeir sem 
útvega aðföng og þjónustu, liggja þar utar og myndast fyrst og fremst vegna tilveru 
sjávarútvegs. 

Þeir atvinnuvegir sem eru í næst innsta 
hringnum byggja beint á sjávarútvegi en 
þetta eru atvinnugreinar eins og veiðafæra-
gerð, umbúðaiðnaður, umboðsverslun, 
málmiðnaður og vélsmíði og stjórnsýsla. 
Hafa allir þessir atvinnuvegir orðið til að 
mestu leyti til að sinna aðfanga- og þjónustu 
eftirspurn sjávarútvegsins eða vegna stjórn-
sýslu. Í ysta hringum eru þeir atvinnuvegir 
sem eru laustengdari sjávarútveginum en 
teljast samt með í þeirri klasamyndum sem 
hefur myndast í kringum sjávarútveginn. 
Þetta eru atvinnuvegir eins og gúmmí- og 
plastvöruframleiðsla, sérhæfð þjónusta, vél-
aleiga, efnaiðnaður, rannsóknir og þróun, 
orkuveitur og flutningastarfsemi. Starfsemi 
þeirra er nánar lýst á mynd 3.

Mikilvægt er að átta sig á því að þeir atvin-
nuvegir sem eru í innri og ytri hringum þjóna
ekki einungis sjávarútvegsfyrirtækjunum 
heldur einnig öðrum atvinnuvegum sem 
ekki teljast til sjávarklasans.

Þeir atvinnuvegir sem hér hafa verið taldir 
upp eru einnig veigamiklir í að sinna eftir-
spurn hvors annars eftir aðföngum og þjó-
nustu. T.d. er hægt að nefna málmsmíðar, 
sem eru í miklum viðskiptum við vélaleigur. 
Gúmmí- og plastvöruframleiðsla sem starfar 
mjög náið með bæði umbúðaiðnaðinum og 
veiðafæragerð. Efnaiðnaðurinn styður svo 
við alla þessa atvinnuvegi og hjálpar þeim 
að fá sem hæst skilaverð úr afurðum sínum.
Allir þessir atvinnuvegir tengjast svo saman 
með flutningarstarfsemi og sérhæfðri þjónu-
stu og mæti lengi telja áfram.
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2. Grunnatvinnuvegurinn

Þegar mat er lagt á hlutdeild sjávarútvegs á heildarveltu þessara atvinnuvega er hægt að 
meta hlutdeildina á milli 1-50% af veltu þeirra. Þetta má útskýra nánar. Þegar hlutdeild 
sjávarútvegs af veltu textíliðnaðar er reiknaður, en þar undir flokkast veiðafæragerð skv. 
ISAT 2008 er niðurstaðan sú að u.þ.b. 48% af veltu textíliðnaðar árið 2011 er komið 
vegna viðskipta við sjávarútveginn. Svipað er að segja af málmsmíðum og viðhaldi en 
u.þ.b. 46% veltu hans kom frá viðskiptum við sjávarútveginn. 

Miðað við meðfylgjandi gögn reyndist ekki unnt að reikna hlutdeild sjávarútvegs af veltu 
hina atvinnuvegina. Við mat á hlutdeild í veltu annarra atvinnugreina er því stuðst við 
hlutfallstölur fyrri rannsókna á þessu sviði. Linda B. Bryndísardóttir (2011) og Ragnar 
Árnason og Þór Sigfússon (2012) gerðu ítarlega úttekt á hlutdeild sjávarútvegs í veltu 
annarra atvinnugreina sjávarklasans. Samkvæmt niðurstöðum þeirra virðist hlutdeild 
sjávarútvegs af veltu atvinnuvega í innri hring hafa verið á bilinu 15% til 50% og 1% til 
15% af veltu atvinnuvega í ytri hring á mynd 2.



9

3. Framlag sjávarútvegs

Árið 2011 störfuðu 9.000 manns beint við sjávarútveg sem var 5,4% af star-

fandi fólki á landsvísu það ár. Þetta er öllu færri en störfuðu beint við sjávarútveg 

fyrir 10 árum áður, en þá störfuðu 12.800 í atvinnugreininni. Helst er að finna 

skýringar á þessari fækkun starfa vegna gífurlegum tækniframförum sem átt hafa 

sér stað á þessu tímabili. Fækkunin var þó meiri til 2008 en síðan hefur störfum 

fjölgað nokkuð eftir það, eins og tafla 1 sýnir. Í töflunni er störfum skipt á milli 

fiskveiða og fiskvinnslu, hefur aukningin fyrst og fremst verið í fiskvinnslu eftir 

2008.

      

Þessi aukningin starfa við sjávarútveg frá 2008 má fyrst og fremst rekja til aukins 

afla við Íslandsstrendur undanfarin ár. Aflaukning hefur aðalega verið í uppsjá-
varafla, eins og norsk-íslenskri síld og makríl. Makríll er ný fisktegund hér við 
strendur og veiðist mest af honum á sumrin. Störfum hefur því fjölgað mest að 
sumarlagi, hafa útgerðirnar því þurft að ráða til sín mikið vinnuafl á sumrin og 
hafa skólakrakkar notið mjög góðs af þessu. Þetta hefur skilað sér í aukinni eftir-
spurn eftir vinnuafli, og þá fyrst og fremst eftir vinnuafli í fiskvinnslu í landi, en 
uppsjávarvinnsla krefst mikils vinnuafls. Mynd 4 sýnir afla íslenskra skipa í þús. 
tonna. Hefur ekki veiðst jafn mikið hér við strendur síðan 2005 en þá nam aflinn 
um 1,6 milljón tonn, en nam aflinn um 1,4 milljón tonn árið 2012.

Mynd 4.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fiskveiðar: 5.100 4.600 5.100 4.600 4.500 4.200 4.700 5.300 5.200
Fiskiðnaður: 5.500 5.400 4.700 3.800 2.900 3.000 3.200 3.300 3.800

Samtals: 10.600 10.000 9.800 8.400 7.400 7.200 7.900 8.600 9.000

Heimild: Hagstofa Íslands

Fjöldi starfsmanna í sjávarútvegiTa"a 1
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3.1 Beint framlag

Þegar mat er lagt á framlag sjávarútvegs til landsframleiðslu er mikilvægt að horfa ekki 

einungis á beint framlag greinarinar heldur þarf einnig að greina óbeint framlag og eftir-

spurnaráhrif, eins og rakið hefur verið hér að ofan. En fyrsta skrefið er þó að skoða beint 

framlag sjávarútvegs til landsframleiðslunnar.

Beint framlag má finna út frá framleiðsluuppgjöri fiskvinnslu og fiskveiða en Hagstofa 

tekur þetta saman í formi virðisauka. 

+

Eins og mynd 5 sýnir þá hefur beint framlag sjávarútvegs til landsframleiðslu aukist á 

undanförum árum. Það var sem lægst árið 2007, nam það þá 6,1% af landsframleiðslu en 

árið 2011 hafði það aukist í 11,2%. Ef þessar tölur eru bornar saman við hlutfall annarra 

atvinnuvega eins og „byggingastarfsemi og mannvirkjagerð“, „fjármála- og vátrygging-

arstarfsemi“ og „framleiðslu málma“, þá kemur í ljós að þetta hlutfall er fremur hátt. 

Hlutdeild byggingageirans var mest árið 2006, nam það þá 11,7% af landsframleiðslu en 

einungis 4,4% af landframleiðslu árið 2011. Svipaða sögu er að segja af fjármála- og 

vátryggingarstarfsemi, en hlutdeild hennar af landsframleiðslu árið 2006 var 9,5% en 

einungis 6,1% árið 2011.

Mynd 5.
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3.1 Beint framlag

Ástæðan fyrir aukinni hlutdeild sjávarútvegs er þríþætt. Við gengisfall krónunnar 2008 
varð hagur útflutningsgreina meiri. Allar tekjur útflutningsgreina eru í erlendum gjald-
miðlum og fá þau því meira af íslenskum krónum fyir afurðir sínar við lægra gengi 
krónunar, jafnvel þó að verið sé að selja þær á sama verði og áður. Atvinnuvegir eins og 
sjávarútvegurinn njóta því góðs af gengisfallinu og útskýrir það hækkun hlutfalls í lands-
framleiðslu að hluta. Frá 2008 hefur fiskafli, aðallega uppsjávarafli, við Íslandsstendur 
aukist og því meira flutt út af sjávarafurðum en á árunum 2004-2008 er þetta önnur ástæða 
hærra hlutfalls greinarinnar til landsframleiðslu. Þriðja ástæðan er sú að umsvif annarra 
atvinnuvega eins og bygginga- og fjármálageirans hefur minnkað til muna frá 2008, en ör 
vöxtur þeirra á árunum 2004-2008 útskýrir líka minni hluta sjávarútvegs á þeim árum, þá 
hækkað landsframleiðslan hraðar en virðisaukin sem myndaðist beint í sjávarútveginum, 
en eftir 2008 hefur þessi þróun snúist við. Aukin umsvif annarra atvinnuvega minnkar 
þannig hlutfall sjávarútvegs til landsframleiðslu. Árin 2004-2008 var mikil bóla í fjármá-
la- og byggingageiranum og umsvif þeirra mikil og vöxtur landsframleiðslunnar var 
mikill og mældist þá mun meiri virðisauki í þeim greinum heldur en myndaðist í sjávarút-
veginum.
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3.2 Óbeint framlag og eftirspurnaráhrif

Í gögnum Hagstofunnar er ekki að finna talnaefni sem sýnir með beinum hætti óbeint 
framlag sjávarútvegsins heldur þarf að reikna það út frá gögnum þar. Til þess að áætla 
þetta framlag eru notaðar tölur um viðskipti sjávarútvegsfyrirtækja við þá atvinnuvegi 
sem taldir voru til hér fyrr í kafla um grunnatvinnuveg, og þannig reynt að leggja mat á 
þann virðisauka sem myndast þar. Eins og fyrr segir, þá er hér átt við um þau aðföng og 
þjónustu sem sjávarútvegurinn þarf og birtist í formi virðisauka. Forsenda þessa mats er 
sú að sá virðisauki af viðskiptum við sjávarútveginn sé hinn sami og í öðrum viðskiptum 
greinanna að jafnaði. Óbeina framlagið hefur að meðaltali verið 6,5% af landsframleiðs-
lu undanfarin ár. Óbeint framlag var nokkuð hátt fram til ársins 2004 eða 6,5% til 8%.  
Mikið var veitt af uppsjávarfiski á þessum árum og voru umsvif sjávarútvegsins almennt 
meiri þá. Síðan dró mjög svo úr veiðum á uppsjávarfiski og umsvifum sjávarútvegs 
vegna meiri umsvifa annarra atvinnuvega, eins og áður segir og það útskýrir þá lækkuni-
na sem átti sér stað á árunm 2005-2008. 

Þetta má sjá á mynd 6. Hlutfall óbeina framlagsins af landsframleiðslu var 7,4% árið 
2011, en farið hæst í 8% árið 2004. Frá 2008 hefur sjávarútvegsstarfsemi aukist mjög 
mikið, m.a. með auknum afla, sem hefur aukið eftirspurn eftir aðföngum og þjónustu. 
Óbeint framlag hefur því farið hækkandi á síðustu árum eins og sést á mynd 6. Samtals 
er beint- og óbeint framlag sjávarútvegsins til landsframleiðslu 18,6% árið 2011.

Eins og áður er framlag sjávarútvegsins ekki eingöngu í formi þessa beinu og óbeina 
framlags heldur þarf einnig að taka tillit til eftirspurnaráhrifanna. Með því er átt við þann 
virðisauka sem sjávarútvegurinn skapar í formi launa og hagnaðar og er varið til kaupa á 
vörum og þjónustu í öðrum greinum hagkerfisins.

Mynd 6.
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3.2 Óbeint framlag og eftirspurnaráhrif

Það má útskýra þetta nánar með því að taka dæmi um mann sem starfar í sjávarútvegi, 
eða tengdum greinum, og fær tiltekin laun. Ver hann þessum launum til kaupa á neyslu-
vörum og þjónustu, greiðir af þeim opinber gjöld og svo hluta af þeim í sparnað. Þegar 
launum er varið í kaup á vörum og þjónustu jafngildir það meiri eftirspurn á tilteknum 
markaði, sem eykur því og hvetur til aukinnar framleiðslu og sölu á þeim vörum. Sá 
hluti virðisaukans sem er varið í sparnað og opinber gjöld leiðir einnig til aukinnar eftir-
spurnar innanlands. Hið opinbera ver skatttekjum í kaup á vörum og þjónustu, og svo 
rennur sparnaðurinn með milligöngu fjármálakerfisins til fjárfestinga, sem fela einnig í 
sér kaup á vörum og þjónustu. Skapar því þessi aukna framleiðsla enn meiri laun og 
hagnað í hagkerfinu.

Ekki liggja fyrir nægjanlegar upplýsingar hvað eftirspurnaráhrifin varðar og engin 
sjálfstæð rannsókn verið gerð á þeim hér á landi. Nokkur óvissa er því hvað það varðar 
þegar eftirspurnaráhrif eru metin og þarf að taka niðurstöður á þeim með fyrirvara. Rag-
nari Árnason og Sveinn Agnarson (2007) hafa rannsakað eftirspurnaráhrifin hvað mest. 
Þeirra niðurstaða er að góð nálgun sé að reikna eftirspurnaráhrifin sem 40% af beinu og 
óbeinu framlagi sjávarútvegsins og er við það stuðst í skýrslu þessari.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

                      Beint framlag: 65.638 60.760 59.516 69.477 66.663 99.047 136.793 135.894 159.552
                    Óbeint framlag: 50.164 62.645 52.491 49.678 56.343 77.354 82.905 89.979 106.158
                  Eftirspurnaráhrif: 46.320 49.362 44.803 47.662 49.202 70.561 87.879 90.349 106.284

                               Samtals: 162.122 172.767 156.809 166.816 172.208 246.962 307.577 316.223 371.994

  Hlutfall af VLF (á þáttavirði): 22,64% 22,15% 18,43% 17,34% 15,82% 19,35% 23,37% 23,53% 26,06%
í milljónum kr.

Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útreikningar

Umfang sjávarútvegsTa a 2
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3.3 Samantekt

Samkvæmt niðurstöðum þykir það augljóst að umfang sjávarútvegs er mun meira en 
framleiðsluuppgjör fiskveiða og fiskvinnslu gefur til kynna. Á mynd 7 er búið að taka 
saman beint- og óbeint framlag og eftirspurnaáhrifin. Sést að hlutfall sjávarútvegs hefur 
farið  hækkandi síðustu ár og var það 26% af landframleiðslu árið 2011.

Fyrri rannsóknir hafa komist að þeirri niðurstöðu að sjávarklasinn skapaði um 25.000 til 
35.000 störf í hagkerfinu árið 2010, þ.e. sjávarútvegurinn skapar beint og óbeint þennan 
fjölda starfa. Árið 2011 voru um 9.000 bein störf við sjávarútveginn og 16.000 til 26.000 
störf sem mynduðust óbeint vegna hans. 

Mynd 7
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4. Sjávarútvegurinn á Faxa$óahafnarsvæðinu

Hér að framan hefur framlag sjávarútvegs og reyndar sjávarklasans alls til landsfram-
leiðslu á Íslandi verið útskýrt og metið. Hér að neðan er hins vegar tekin til skoðunar 
starfsemi og umfang sjávarútvegsins í Reykjavík og á Akranesi, en hafnirnar þar falla 
undir rekstrarsvæði Faxaflóahafna sf. Það virðist sem að sjavarútvegurinn á þessu svæði, 
í Reykjavík og á Akranesi, fái litla athygli í þjóðmálaumræðunni. Líkleg skýring þess er 
að umfang sjávarútvegs á þessu svæði sé vanmetinn og gleymist af þeim sökum. Þannig 
virðist það gleymast að stærsta sjávarútvegfyrirtæki landsins er staðsett á athafnasvæði 
Faxaflóahafna. Full ástæða er því til að meta umfang sjávarútvegsfyrirtækja á þessu 
svæði, og reikna út vægi þeirra af heildarumfangi sjávarútvegsins á landsvísu. Oft virðist 
sem umræða um sjávarútveg sé heldur neikvæð í höfuðborginni og mætti jafnvel ætla út 
frá þeirri umræðu að sjávarútvegur skipti höfuðborgina engu. Það er því eflaust 
miklivægt að finna út hvert vægi sjávarútvegs er á höfuðborgarsvæðinu.

Þegar rýnt er í tölur um þann fjölda sem starfar beint við sjávarútveg. Má sjá að hlutfallið 
á höfuðborgarsvæðinu hefur verið um 20% af heildarfjölda þeirra sem starfa við 
sjávarútveg á landsvísu undanfarinn áratug. Fjöldi þessara starfa á höfuðborgarsvæðinu 
er þó lágt sem hlutfall af þeim heildarfjölda starfa allra atvinnugreina á svæðinu, eða 
einungis á milli 1 og -2%.

Stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins varð til við sameiningu Granda hf. í Reykjavík og 
Haraldar Böðvarssonar hf. á Akranesi árið 2004 og ber það í dag nafnið HB Grandi hf. Í 
Reykjavík eru einnig önnur öflug sjávarútvegsfyrirtæki og ber helst að nefna Brim hf., 
Ögurvík hf. og Fiskkaup hf. Úthlutað aflamark þessara fyrirtækja síðustu ár, mælt í 
þorskígildum, hefur að meðaltali verið um 16,8% af úthlutuðu aflamarki og hækkað 
nokkuð frá  2004. Tafla 4 útlistar frekar úthlutað aflamark þessara útgerða fyrir 
fiskveiðiárin 2003/04 til 2011/12.

3

4

3 Þorskígildisstuðull er tala sem notuð er til að ákveða a&averðmæti allra tegunda gagnvart a&averðmæti þorsks. 

  Við ákvörðun á stuðlinum er meðalverð á tegund sem verið er að ákvarða deilt í meðalverð þorsks á árinu. 

  Þorskígildisstuðlar hvers árs eru því miðaðir við a&averðmæti )sktegundar uppúr sjó.

4 Fiskveiðiár eru frá 1. september hvers árs til 31. ágúst hvers árs. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fiskveiðar: 1.100 900 1.300 1.000 1.200 600 800 1.000 1.200
Fiskiðnaður: 600 700 600 500 400 500 500 500 700

Samtals: 1.700 1.600 1.900 1.500 1.600 1.100 1.300 1.500 1.900

Heimild: Hagstofa Íslands

Fjöldi starfsmanna í sjávarútvegi á höfuðborgarsvæðinuTa&a 3
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Athuga verður að aflamarkstölur geta breyst við breytt heildaraflamark einstakra fisk-
tegunda og við breytingar á þorskígildsstuðlum. Að auki geta breytingar í úthlutuðu 
aflamarki byggt á því að útgerð hafi keypt eða selt aflahlutdeildir. Það síðarnefnda á við 
hjá Brim hf. á milli fiskveiði áranna 2009/2010 og 2010/2011, en þá seldi Brim hf. 
nokkuð af aflahlutdeildum sínum til Útgerðafélags Akureyrar hf. Það vekur þó athygli 
í töflu 4 að nær fimmtungur úthlutaðs aflamarks undanfarin ár hefur verið í eigu stærstu 
útgerðanna á Faxaflóasvæðinu. 

Tölur um landaðan afla í Faxaflóahöfnum sýna svipaða niðurstöðu. Hlutur þeirra hefur 
farið vaxandi og árið 2011 var 13% af afla Íslendinga landað þar. Til samanburðar þá 
var 16,4% alls afla landað í Vestmannaeyjum. Þegar þessar tölur eru umreiknaðar í 
þorskígildi þá er þetta hlutfall 18,6% árið 2011 á Faxaflóasvæðinu en aðeins 11,8% í 
Vestmannaeyjum. Skýring þessa, er að mun meira er landað af verðmætum afla í Faxa-
flóahöfnum. Þannig var t.d. 10% þorskaflans, 47% af karfa og 39% af grálúðu landað 
þar árið 2011. Þetta sést frekar í töflu 5.

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

HB Grandi hf: 50.260 49.108 44.238 51.511 45.045 32.237 42.073 51.943 51.287
Brim hf: 20.080 17.738 13.191 24.859 24.823 22.271 23.150 14.927 16.415

Ögurvík hf 7.950 6.420 7.445 8.067 6.524 5.292 5.922 6.209 6.854
Fiskkaup hf: 1.699 1.593 1.655 2.208 1.984 3.007 2.396 2.027 2.393

Samtals: 79.989 74.859 66.529 86.645 78.376 62.808 73.541 75.106 76.949

Heildaraflarmarki: 510.982 471.405 463.777 530.918 439.484 368.297 391.192 426.795 444.949
Hlutfall af heildaraflamarki: 15,65% 15,88% 14,35% 16,32% 17,83% 17,05% 18,80% 17,60% 17,29%

Í þorskígildum sýnt í þús. tonna

Makríll og aðrir deilistofnar taldir með

Heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar

Aflamark stærstu sjávarútvegs fyrirtækja í ReykjavíkTa a 4
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4. Sjávarútvegurinn á Faxa$óahafnarsvæðinu

Tafla 5 sýnir landaðan afla í Faxaflóahöfnum tímabilið 2005-2011. Þar sést að lang mest 
er landað af botnfiski þar, en hefur hlufall botnfisks verið að meðaltali 19% og er hæk-
kandi frá 2005 og var hlutfallið orðið 20,2% árið 2011. 

Þegar aflatölur fyrir Faxaflóahafnir eru bornar saman við aðrar stærri löndunarhafnir sést 
að uppsjávarfiskur hefur frekar lítið vægi eða 8% af heildaruppsjávarafla árið 2011. Til 
samanburðar var 21% af uppsjávarafla landað í Vestmannaeyjum og 22% í Neskaupstað. 
Eins og áður segir, er mest landað af botnfiski í Faxaflóhöfnum en 20,2% af botnfiskafla-
num var landað þar árið 2011, en 8,2% í Vestmannaeyjum og 2,7% í Neskaupstað. Ítar-
legri töflur um þetta er að finna í viðauka A.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hlutfall af botnfiski: 16,14% 17,27% 19,36% 19,19% 19,33% 19,86% 20,21%
Hlutfall af uppsjávarfiski: 5,39% 5,19% 7,03% 3,95% 2,31% 5,39% 8,04%

Hlutfall af öðrum afla: 13,18% 14,99% 13,07% 20,89% 26,31% 44,29% 31,07%
Hlutfall af afla landsins: 8,81% 9,97% 11,35% 9,86% 10,77% 12,67% 12,92%

Hlutfall af þorskígildum landsins: 11,49% 12,94% 14,04% 14,19% 15,43% 16,97% 18,63%

Botnsfiskafli: 81.810 87.902 92.161 90.022 90.724 84.357 81.710
Uppsjávarafli: 58.149 40.647 62.850 31.018 13.478 31.236 56.090

Annar afli: 2.031 2.074 2.175 5.723 17.798 19.761 10.909

Samtals afli: 141.990 130.623 157.186 126.763 122.000 135.354 148.709
Samtals þorskígildi: 54.164 59.908 73.656 64.567 56.808 66.394 79.531

Í þús. tonna

Heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar

Landaður afli hjá FaxaflóahöfnumTa a 5
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Gögn um framleiðsluuppgjör sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og á Akranesi sýna 

að hlutdeild þeirra er að meðatali 21% af beinu framlagi sjávarútvegs á landinu undan-

farin ár. Þessi gögn ná til fyrirtækja sem eru með lögheimili í Reykjavík og á Akranesi. 

Þar sem sum fyrirtækin eru með starfsemi víðar þá þarf að notast við viðbótar forsendur 

og gögn, til að ná að greina hvar starfsemi þeirra fer fram, og hvar virðisaukinn myndast. 

Tölur í töflu 6 eru því ekki nægilega nákvæmar og ekki víst að þær gefi rétta mynd á því 

hvar virðisaukinn verður til sem sjávarútvegsfyrirtækin á Faxaflóasvæðinu mynda. 

Vegna þessa var leitast við að fá frekari upplýsingar hjá þeim fyrirtækjum sem eru með 

lögheimili í Reykjavík og á Akranesi. Þessar upplýsingar segja til um starfstöðvar þeirra 

og gefa möguleika á að fá nákvæmari niðurstöður um umfang fyrirtækjanna eftir staðset-

ningu og þannig þann virðisauka sem þau mynda á Faxaflóasvæðinu.

Það kemur nokkuð á óvart hvað það er mikil fylgni á milli lönduðum afla í þorskígildum 

og hlutfalli af beinu framlagi sjávarútvegsins á Faxaflóasvæðinu. Undanfarin 3 ár mælist 

staðalfrávikið aðeins um 1%  en var öllu meira á árunum á undan, eða á 5-10%.

Við samanburð á töflu 6 og töflu 7 sést að munurinn liggur mest í umfangi fiskvinnslun-

nar, og þá aðalega síðustu 3 árin. Skýringin er fyrst og fremst starfstöð HB Granda hf. á 

Vopnafirði en er hún ein fremsta uppsjávarvinnsla á landinu, og er virðisaukinn sem my-

ndast þar meðal annars ekki meðtalinn í töflu 7.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fiskveiðar: 10.009 12.276 10.828 15.855 15.168 18.677 25.001

Fiskvinnsla: 3.407 3.767 3.144 5.602 8.347 8.191 10.050

Samtals: 13.416 16.043 13.972 21.457 23.514 26.868 35.051

Hlutfall af heildar beinu framlagi 
sjávarútvegs 22,54% 23,09% 20,96% 21,66% 17,19% 19,77% 21,97%

Í milljónum kr.

Gögnin taka til fyrirtækja með lögheimili í Reykjavík og Akranesi

Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útreikningar

Beint framlag sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og Akranesi
Ta a 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fiskveiðar: 10.009 12.276 10.828 15.760 15.098 18.527 24.801

Fiskvinnsla: 2.952 3.343 2.474 4.458 7.085 5.925 6.019

Samtals: 12.961 15.619 13.302 20.217 22.183 24.452 30.820

Hlutfall af heildar beinu framlagi 
sjávarútvegs 21,78% 22,48% 19,95% 20,41% 16,22% 17,99% 19,32%

Í milljónum kr.

Gögnin taka til fyrirtækja með lögheimili í Reykjavík og Akranesi

Búið að fella út rekstur sem á sér ekki stað í Reykjavík og Akranesi

Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útreikningar

Beint framlag sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og Akranesi
Ta a 7
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Eins og útskýrt var hér fyrr í skýrslunni er ekki nægilegt að horfa einungis á beint fram-

lag sjávarútvegs heldur þarf einnig að taka tillit til óbeinu- og eftirspurnaráhrifanna þegar 

meta á umfang sjávarklasans. 

Mikilvægt er að átta sig á því að hægt er að skipta óbeinu áhrifum og eftirspurnaáhrifum 

í tvennt þegar þau eru metin fyrir höfuðborgarsvæðið. Þannig myndast óbeint framlag og 

eftirspurnaáhrif frá sjávarútvegsfyirtækjunum í Reykjavík og á Akranesi, og til viðbótar 

óbeint framlag og eftirspurnaráhrifa á höfuðborgarsvæðinu vegna starfsemi sjávarútvegs 

á landsvísu. Þar sem mörg mjög stór fyrirtæki sem þjónusta sjávarútveginn eru með 

höfuðstöðvar sínar á höfuðborgarsvæðinu, fyrirtæki sem teljast til sjávarklasans er mikil-

vægt að átta sig á því að höfuðborgasvæðið verður ekki einungis fyrir áhrifum frá 

sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru staðsett þar, heldur öllum sjávarútvegi landsmanna. 

Þessi fyrirtæki hafa komið sér fyrir á höfuðborgarsvæðinu í krafti stærðarhagkvæmni. 

Rekstrarskilyrði er því hagstæðari í borginni þar sem allt er innan seilingar fyrir 

fyrirtækin, þ.e.a.s. meira framboð af mannauði og öllu sem þarf til reksturs þeirra.

Þetta á m.a. við um flutningafyrirtæki eins og Eimskip og Samskip sem sjá um mest allan 

flutning sjávarafurða og flutning á öðru sem fyrirtæki þarfnast. Þegar horft er á fyrirtæki 

eins og Eimskip og Samskip eru einnig aðrar ástæður fyrir rekstri þeirra á höfuðborg-

asvæðinu. En vegna frábærar stöðu höfuðborgarinnar sem hafnaborg skal það engan 

undra að þessi fyrirtæki skuli hafa hafið starfsemi sína þar. En Faxaflóahöfn er með 

stærri höfnum á landinu og sést það vel þegar töflur 8 og 9 eru skoðaðar.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sjávarafurðir: 279.632 292.058 206.086 260.983 280.426 261.690 252.186

Vörur frá stóriðju: 219.458 291.574 357.680 445.038 394.703 363.403 350.453

Aðrar vörur: 99.331 266.163 238.063 162.889 162.263 99.164 183.802

Samtals: 598.421 849.795 801.829 868.910 837.392 724.257 786.441

Í þús. tonna
Heimild: Faxaflóahafnir sf

Útfluttar vörur frá ReykjavíkTa a 8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sjávarafurðir sem hlutfall af 

heildarútfluttningi á landsvísu: 50,78% 45,22% 37,16% 33,84% 33,58% 31,32% 31,82%

Sjávarafurðir í Rvk sem hlutfall af 
sjávarafurðum á landsvísu: 37,06% 44,17% 33,26% 37,45% 41,92% 41,41% 37,51%

Sjávarafurðir í Rvk af heildar 
útfluttningi frá Rvk: 46,73% 34,37% 25,70% 30,04% 33,49% 36,13% 32,07%

Hemild: Hagstofa Íslands, Faxaflóahafnir og eigin útreikningar

Hlutfall útfluttra vara frá RvkTa a 9
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Samkvæmt töflu 9 var 31,8% af útflutningi landsmanna sjávaráfurðir árið 2011, og 37,5% 
af sjávarafurðum fluttar út frá Faxaflóahöfnum árið 2011

Önnur fyrirtæki sem skapa óbeint framlag á höfuðborgarsvæðinu vegna starfsemi 
sjávarútvegs á landsvísu og starfsemi sjávarútvegs á Faxaflósvæðinu ert t.d. fyrirtæki eins 
og Marel hf. Það er eitt stærsta fyrirtækja landsins og hóf það rekstur sinn á því að þjónus-
ta sjávarútveginn og væri að öllum líkindum ekki til í núverandi mynd eins og við þekk-
jum það í dag ef ekki væri fyrir sjávarútveginum. Þá má einnig nefna fyrirtæki eins og 
Samhentir hf., Lýsi hf., Oddi hf., Saltkaup, Ísfell, Skipavörur, Hampiðjuna, Stálsmiðjuna 
og Iceland Seafood o.s.fl. sem teljast til sjávarklasans og eru með starfsstöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu.
Óbeint framlag sjávarútvegs er því í raun mun meira á höfuðborgasvæðinu en tafla 10 
sýnir. Samkvæmt töflu 10 er óbeint framlag sjávarútvegsfyrirtækjana á Faxaflóasvæinu 
um 20% af óbeinu framlagi sjávarútvegs á landsvísu, og um 1,5% af landsframleiðslu árið 
2011. 

Til að reyna meta óbeint framlag sjávarútvegs sem myndast á höfuðborgarsvæðinu vegna 
starfsemi sjávarútvegs á landsvísu, voru ársreikningar stærstu fyrirtækjanna, sem teljast til 
sjávarklasan og hafa lögheimili á höfuðborgarsvæðinu skoðaðir. Niðurstaðan af þeirri 
skoðun er að um 50-60% af óbeinu framlagi sjávarútvegsins myndaðist á höfuðbor-
garsvæðinu árið 2011. Þá er ekki meðtalinn sá virðisauki sem sjávarútvegsfyrirtæki í 
Reykjavík og á Akranesi mynda. Þegar hann er meðtalinn að auki þá er þetta hlutfall á 
bilinu 70-80% af óbeinu framlagi sjávarútvegs. Þetta hlutfall sem hér er sett fram er 
nálgun og því nokkur óvissa með hana, en er þeim þó frekar haldið í neðri mörkun og gæti 
því þetta hlutfall verið hærra en sýnt er í skýrslu þessari. Erfitt var að nálgast nákvæmar 
upplýsingar varðandi þessar tölur, og væri það alveg sjálfstæð rannsókn út af fyrir sig að 
komast af nákvæmum niðurstöðum um það hlutfall sem óbeint framlag sjávarútvegs 
myndar á stór höfuðborgarsvæðinu.

Ber svo að hafa í huga að eftirspurnaráhrifin gætu einnig verið meiri fyrir borgina en þar 
sem mest öll framleiðsla á vörum og þjónusta fer fram á stór höfuðborgarsvæðinu mun 
eftirspurnaráhrifana gæta meira þar en annars staðar á landinu. En með þessu er átt við að 
þegar sjávarútvegsfyrirtæki greiða starfsmönnum sínum laun og þá sérstaklega sjómön-
num sem eru vel launaðir, munu þeir sækjast í ákveðna þjónustu sem er ekki til staðar víða 
á landinu. Má hér nefna t.d. bílasölur, en flest öll bifreiðaumboð eru á höfuðbor-
garsvæðinu og þegar sjómenn ætla að kaupa bíl þurfa þeir að gera sér ferð í höfuðborgina 
og því mun virðisaukin sem myndast við þau viðskipti verða á höfuðborgarsvæðinu. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fiskveiðar: 6.989 7.137 7.062 8.340 7.266 9.010 11.521

Fiskvinnsla: 3.893 3.397 3.582 7.449 6.178 7.180 8.985
Opinber stjórnsýsla 549 634 599 749 558 589 582

Samtals: 11.431 11.168 11.243 16.538 14.002 16.780 21.089

Í milljónum kr.

Útreikningar miðast við töflu 7

Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útreikningar

Óbeint framlag sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík og Akranesi
Ta a 10
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Tafla 11 sýnir þann virðisauka sem sjávarútvegsfyrirtæki á Faxaflóahafnarsvæðinu 
mynda, þ.e. beint- og óbeint framlag þeirra og eftirspurnaráhrif. Þar sést að hlutdeild 
sjávarútvegsfyrirtækja á Faxaflóasvæðinu af umfangi sjávarútvegs á landsvísu er að 
jafnaði 19,9% undanfarin ár.  Hefur hlutfall þeirrar starfsemi að jafnaði verið 4% af 
landsframleiðslu síðustu ár, en var þó 5,1% af landsframleisðlu árið 2011.

Starfa nú u.þ.b. 1.900 manns beint við sjávarútveg í Reykjavík og á Akranesi, en þegar 
með eru talin þau störf sem myndast vegna óbeins framlag og eftirspurnaráhrifa sjávarút-
vegs á Faxaflóasvæðinu eru þau nærri lagi að vera á milli 5.100-7.100 störf. Er að öllum 
líkindum hægt að auka þessa tölu enn frekar þegar með er talin þau störf sem myndast á 
stór höfuðborgasvæðinu vegna óbeins framlags sjávarútvegs á landsvísu en eru þau á 
bilinu 8.000-13.000 störf. Sjávaútvegsstarfsemi á höfuðborgarsvæðinu skapar að öllum 
líkindum 13.100-21.000 störf þó einungis 1.900 þeirra séu beint við sjávarútveg.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Beint framlag: 12.961 15.619 13.302 20.217 22.183 24.452 30.820
Óbeint framlag: 11.431 11.168 11.243 16.538 14.002 16.780 21.089

Eftirspurnaráhrif: 9.757 10.715 9.818 14.702 14.474 16.493 20.764
Samtals: 34.149 37.502 34.363 51.458 50.658 57.724 72.673

Hlutfall af heildarframlagi sjávarútvegs: 21,78% 22,48% 19,95% 20,84% 16,47% 18,25% 19,54%
Hlutfall af landframleiðslu (á þáttarvirði): 4,01% 3,90% 3,16% 4,03% 3,85% 4,30% 5,09%

Í milljónum kr.

Gögnin taka til fyrirtækja með lögheimili í Reykjavík og Akranesi

Búið að fella út rekstur sem á sér ekki stað í Reykjavík og Akranesi

Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útrekningar

Umfang sjávarútvegs í Reykjavík og AkranesiTa a 11
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Markmið í skýrslunni hér er að reyna að meta umfang sjávarútvegs á Faxafló-

asvæðinu og sýna fram á að sjávarútvegur í Reykjavík og á Akranesi sé ekki síður mikil-

vægur fyrir borgina en sjávarútvegur er fyrir landsbyggðina.

Af þeim niðurstöðum hér sem eru fengnar má segja að það sem helst komi á óvart er 

hversu mikið umfang sjávarútvegs á Faxaflóasvæðinu er. Heildar framlag sjávarútvegs á 

Faxaflósvæðinu árið 2011 er 5,1% af landsframleiðslu þ.e.a.s. þegar beint- og óbeint 

framlag og eftirspurnaráhrif sjávarútvegsfyrirtækjanna á Faxaflósvæðinu eru meðtalin. 

Þegar skoðað er heildar framlag óbeins framlags sjávarútvegs sem myndast á stór 

höfuðborgasvæðinu þykja niðurstöður benda á að u.þ.b. 70% af þeim myndast á stór 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður benda til að um 9% af landsframleiðslu verð til á 

höfuðborgarsvæðinu vegna starfsemi sjávarútvegs þar. Þá er meðtalin sá virðisauki sem 

myndast þar vegna óbeins framlag og eftirspurnaráhrifa sjávarútvegs á landsvísu. 

Niðurstöður hér er að sjávarútvegur á Faxaflóahafnasvæðinu sé ekki síður mikilvægur 

fyrir höfuðborgarsvæðið og hann er fyrir byggðir út á landi. Sjávarútvegurinn á landsvísu 

er einnig mjög háður starfsemi sjávarklasans á höfuðborgarsvæðinu. Meira en helmingur 

óbeins framlags sjávarútvegs verður til á höfuðborgarsvæðinu og á milli 8.000 til 13000 

manns starfa á höfuðborgasvæðinu í greinum sem þjóna sjávarútveginum á landsbyg-

gðinni. Ennfremur starfa á milli 13.100 til 21.000 manns við sjávarútveg og í greinum 

tengdum honum á höfuðborgarsvæðinu, eða um 10%  af þeim sem starfa á landsvísu og 

16% af þeim sem starfa á höfuðborgarsvæðinu.

Mynd 8
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Viðauki A

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hlutfall af botnfiski: 12,93% 14,43% 17,87% 18,80% 18,93% 19,59% 19,94%

Hlutfall af uppsjávarfiski: 2,61% 1,82% 1,28% 0,97% 0,00017% 0,91% 3,59%

Hlutfall af skel og krabba: 0,00% 0,00% 0,10% 0,02% 1,67% 8,98% 3,56%

Hlutfall af öðrum afla: 10,04% 11,67% 11,78% 19,75% 11,44% 21,05% 23,00%

Hlutfall af afla landsins: 5,91% 6,82% 7,11% 7,87% 8,58% 9,42% 9,98%

Hlutfall af þorskígildum landsins: 8,70% 10,36% 12,16% 13,31% 14,57% 15,85% 17,15%

Botnsfiskafli: 65.537 73.469 85.086 88.183 88.833 83.209 80.622

Uppsjávarafli: 28.199 14.276 11.412 7.602 1 5.274 25.065

Skel og krabbi: 0 0 4 1 133 926 380

Annar afli: 1.547 1.601 1.986 5.414 8.200 11.228 8.802

Samtals afli: 95.283 89.346 98.488 101.200 97.167 100.637 114.869

Samtals þorskígildi: 40.993 47.971 63.785 60.689 53.657 62.008 73.196

Í þús. tonna

Heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar

Reykjavík landaður afli

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hlutfall af botnfiski: 3,21% 2,84% 1,49% 0,39% 0,40% 0,27% 0,27%

Hlutfall af uppsjávarfiski: 2,78% 3,37% 5,75% 2,98% 2,31% 4,48% 4,45%

Hlutfall af skel og krabba: 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hlutfall af öðrum afla: 3,14% 3,32% 1,07% 1,12% 13,20% 14,26% 4,51%

Hlutfall af afla landsins: 2,90% 3,15% 4,24% 1,99% 2,19% 3,25% 2,94%

Hlutfall af þorskígildum landsins: 2,79% 2,58% 1,88% 0,88% 0,86% 1,12% 1,48%

Botnsfiskafli: 16.273 14.433 7.075 1.839 1.891 1.148 1.088

Uppsjávarafli: 29.950 26.371 51.438 23.416 13.477 25.962 31.025

Skel og krabbi: 0 0 5 0 0 0 0

Annar afli: 484 473 180 308 9.465 7.607 1.727

Samtals afli: 46.707 41.277 58.698 25.563 24.833 34.717 33.840

Samtals þorskígildi: 13.171 11.937 9.871 3.878 3.151 4.386 6.334

Í þús. tonna

Heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar

Akranes landaður afli
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hlutfall af botnfiski: 7,43% 8,37% 7,90% 8,81% 9,29% 8,34% 8,25%

Hlutfall af uppsjávarfiski: 13,55% 16,80% 16,96% 16,42% 14,31% 17,99% 21,01%

Hlutfall af skel og krabba: 3,52% 6,99% 10,42% 9,69% 5,42% 6,16% 5,70%

Hlutfall af öðrum afla: 12,96% 16,98% 5,05% 4,76% 32,29% 17,98% 22,85%

Hlutfall af afla landsins: 11,55% 13,50% 13,69% 13,37% 13,30% 14,04% 16,44%

Hlutfall af þorskígildum landsins: 6,95% 8,51% 8,53% 9,40% 9,35% 9,98% 11,85%

Botnsfiskafli: 37.635 42.600 37.595 41.345 43.597 35.427 33.373

Uppsjávarafli: 146.246 131.626 150.740 128.861 83.517 104.338 146.514

Skel og krabbi: 376 344 420 413 433 635 609

Annar afli: 1.997 2.417 852 1.304 23.148 9.589 8.744

Samtals afli: 186.254 176.987 189.607 171.923 150.695 149.989 189.240

Samtals þorskígildi: 32.781 39.401 44.739 41.316 34.422 39.024 50.562

Í þús. tonna

Heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar

Vestmannaeyjar landaður afli

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hlutfall af botnfiski: 2,13% 2,39% 2,22% 2,64% 2,42% 2,70% 2,72%

Hlutfall af uppsjávarfiski: 16,09% 26,60% 20,97% 22,52% 28,88% 29,71% 21,93%

Hlutfall af skel og krabba: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hlutfall af öðrum afla: 0,68% 1,34% 2,85% 2,39% 2,09% 1,38% 0,94%

Hlutfall af afla landsins: 11,45% 16,83% 14,25% 14,76% 16,02% 17,27% 14,28%

Hlutfall af þorskígildum landsins: 4,04% 6,17% 6,10% 6,22% 5,69% 8,01% 7,58%

Botnsfiskafli: 10.819 12.180 10.586 12.391 11.365 11.487 10.992

Uppsjávarafli: 173.630 208.358 186.333 176.768 168.625 172.279 152.932

Skel og krabbi: 0 0 0 0 0 0 0

Annar afli: 105 191 480 656 1.496 727 360

Samtals afli: 184.554 220.729 197.399 189.815 181.486 184.503 164.284

Samtals þorskígildi: 19.059 28.560 32.005 27.319 20.942 31.333 32.372

Í þús. tonna

Heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar

Neskaupstaður landaður afli
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ViðaukiViðauki B

Talnagögn eru af heimsíðum Hagstofunnar og Fiskistofu, en að auki úr ársreikningum 

nokkurra fyrirtækja.

Tölur um landsframleiðslu eru á síðu Hagstofunar um þjóðhagsreikninga

http://hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/Thjodhagsreikningar

Tölur um framlag sjávarútvegs á síðu Hagstofunnar um framleiðsluuppgjör atvinnuvega

http://hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/Framleidsluuppgjor

Tölur um aðföng sjávarútvegsins á síðu Hagstofunnar um sjávarútveg.

http://hagstofa.is/Hagtolur/Sjavarutvegur-og-landbunadur/Afkoma

Aflatölur eru á síðu Fiskistofu um aflaupplýsingar

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaupplysingar/heildaraflamarksstada/ 

Aflatölur eftir höfnum eru á síðu Fiskistofu um aflaupplýsingar

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaupplysingar/bradabirgdatolur/

Tölur um aflamark fyrirtækja eru á síðu Fiskistofu um aflastöðu

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/fyrirtaekimorgskip/


