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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

Hafsjór Tækifæra

Eru tækifæri í flutningum ferskra sjávarafurða?



Dreifing á ferskum unnum sjávarafurðum

•Hvernig er flutningsferlið frá Íslandi

•Hvernig er flutningsferlið frá Færeyjum og Noregi

•Hvernig er samkeppnisstaðan?

•Er hægt að ná frekari árangri, bæta núverandi stöðu?



Flutningar frá Íslandi

Daglegar flugferðir
Frakt/áætlanaflug

4 Brottfarir með
skipum fyrir f.f.

Allar í lok viku
Allar koma í byrjun
viku



Útflutningur frá
Noregi

Fjöldi ferða daglega frá allri
N/V strönd Noregs



Útflutningur frá
Færeyjum

Sex brottfarir á viku
Tvær á föstudögum
Laugardag
Mánudag
Miðvikudag
Fimmtudag



Samanburður á þjónustunni

Oft á dag

Lokaður
kæliferill frá
framleiðanda
til móttakanda

Flesta daga
vikunnar

Daglega

Koma á svipuðum
tíma



Ferðatími vöru í
Kls. (án flugs)
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Flutningskostnaður
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Líftími vöru

• Þegar líftími vöru er skoðaður skiptir öllu máli að
kjörhita sé haldið gegn um alla ferla. Órofinn kæliferill.
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Könnun á vegum Matís
Mars 2010.

Við framleiðsluna var
notuð CBC Tækni.



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Leit að tækifærum



• Við getum haldið áfram að ná árangri í lokuðum
kæliferlum

• Kjörhiti kældra fiskafurða er -1°

Supply Chain

Við löndum Á mörkuðum
For-

flutningar
Útflutningur dreifingÁ komuhöfn

Hitastýrð afangakeðja frá fiskimiðum til kaupanda



Vöruþróun umbúða

Nýr flugkassi sem
skv. mælingum Matís
lengir líftíma vöru um
amk 1 sólarhring

Nýr bylgjuplast kassi úr
endurvinnanlegu efni sem
hentar vel í hitastýrðum
flutningum. Kemur á mótsvið
umhverfissjónarmið



Cool Blue Box

Er loks kominn
fjölnota kassi sem
markaðurinn mun
taka í sátt ?



Útflutningur á ferskum
Flökum og bitum 2009.

Hagstofan



Aukin tækifæri

Aukaferð til
N/Skotlands með
komu seinni part viku



Virðisaukandi endastöðvar

Virðis-

aukning



Að lokum

• Landeyjahöfn bíður upp á nýja möguleika

• Við getum aukið hlutfall unninna afurða

• Höldum áfram við að ná bestun í lokaðri kælikeðju

• Öflug dreifingarnet færa okkur nær neytandanum

• Vinnum í að fjölga möguleikum í afhendingum

• Aukum samvinnu útflytjenda og farmflytjenda



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Takk fyrir
Kynninguna má finna á www.templogistics.is


