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-Íslenskur fiskur selur sig ekki
sjálfur-



• Háværari kröfur kaupanda um
rekjanleika og uppruna sjávarfangs

• Ný lög ESB frá síðustu áramótum til
varnar ólöglegum veiðum og ný
gerðar kröfur um veiðivottorð á allan
innflutning inn til ESB

• Villtir fiskistofnar farið þverrandi
síðustu áratugi

Uppruni og rekjanleiki



• Stendur sterkum fótum

• Fiskistofnar í sókn

• Öfundsverð staða

Íslenskur sjávarútvegur



Íslenskt gæðamerki/Landsmerki
• Vörumerki endurspeglar

– Gæði

– Áræðanleika

– Ímynd

• Stóru sölusamtökin
– Hálfrar alda saga

– Bestur árangur í USA

– Margir íslenskir útflytjendur á ESB markaði



Íslenskt gæðamerki/Landsmerki

• Saltfisksframleiðendur

– Hornmerki

• Vörumerki hvers framleiðanda

• Stendur og fellur með eigin framleiðslu

• Framleiðandinn ábyrgur gæða



Danskir matvælaframleiðendur

• Danski fáninn notaður til að aðgreina sig á
markaðnum

• Fáar auðlindir Dana

• Viðskipti byggð á miðlun og
framhaldsvinnslu

• Jákvæð ímynd lands



Stöðlun á vinnsluaðferðum og
meðferð hráefnis

• Samhæfa þarf alla staðla er lúta að:

– Veiðiaðferðum

– Hráefnismeðhöndlun

– Gæði hráefnis

– Vinnsluaðferðum



Margir framleiðendur og
mismunandi gæði

• Þeir bestu draga vagninn

• Það hafa ekki allir framleiðendur aðgang
að jafn góðu hráefni

• Ekki allir jafn góðir framleiðendur

• Niðurstaða:
– Erfitt að sameinast um eitt gæðamerki!



Gæðamerki/Landsmerki

• Stóru sölusamtökin
– Með gæðadeild
– Sterkur samnefnari á milli Íslensku vörumerkjanna og

gæðanna sem þau standa fyrir
– Standa sjálf straum af kostnaði

• Helsti ávinningur felst í að skapa tiltrú
markaðarins á okkar fiskveiðistjórnunarkerfi með
íslensku umhverfismerki



Íslenskt umhverfismerki

• Við höfum þegar orðið af mikilvægum viðskiptum
vegna skorts á viðunandi vottun 3ja aðila á
fiskiveiðistjórnunarkerfi okkar

• Við þurfum að bregðast hratt við til að missa ekki
af lestinni

• Þarf að kynna umhverfismerkið okkar
almennilega



Leiðandi sjávarútvegsþjóð

• Jákvæð ímynd landsins og umgengni um auðlindir okkar
eru forsendur fyrir því að afurðum okkar sé vel tekið á
erlendum mörkuðum

• Megum aldrei víkja frá því að vera leiðandi
sjávarútvegsþjóð

• Okkur ber skylda að nýta auðlindina með þeim hætti að
sem mest verðmæti skapist fyrir þjóðarbúið í heild sinni



Takk fyrir


