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Forráðamenn Síldarvinnslunnar hafa leitað til Veritabus til að huga að þeim mörkuðum sem fyrirtækið 

starfar á, finna markaði Síldarvinnslunnar, reikna samkeppnisstuðla og þéttleika samkeppni.  Jafnframt 

að könnuð yrði skilvirkni markaðanna og hvort breytingar hafi orðið þar á síðustu árum og misserum.  

Sérstaklega skyldi reikna þær breytingar sem orðið hafa á samþjöppun eftir Síldarvinnslan fór á markað 

og jafnframt könnuð áhrifin af kaupum Síldarvinnslunnar á Vísi. 

 

 

Í fréttatilkynningu Samkeppniseftirlitsins frá 8. maí 2020 kom eftirfarandi fram:  
Sjávarútvegsfyrirtæki starfa á fjölþættum mörkuðum, þ.m.t. mörkuðum fyrir viðskipti með aflaheimildir, tilteknar 

tegundir veiða, vinnslu sjávarafla, fiskmarkaði, útflutningi afurða o.s.frv. Samþjöppun á ýmsum þessara markaða 

getur haft skaðlegar afleiðingar fyrir íslenskan almenning og efnahagslífið. 

 

Skýrsla þessi byggir að verulegu leyti á gögnum frá Fiskistofu Íslands, Alþjóðamatvælastofnuninni 

(FAO), Undercurrent news, Seðlabanka Íslands og Financial Times. Verðupplýsingar á erlendum 

mörkuðum eru einkum fengnar frá FAO en einnig frá færeysku hagstofunni og Undercurrent News.  

Magnupplýsingar um fiskútflutning koma úr FIGIS gagnagrunni FAO. 

 

Við skilgreiningu á mörkuðum með aflahlutdeild og aflamark er einkum stuðst við skilgreiningar í fyrri 

ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins eins og til dæmis ákvörðun nr. 10/2013; „Kaup Síldarvinnslunnar 

hf. á Bergi-Huginn ehf.“ 

 
Í maí 2010 kom út skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um „Skilvirkni markaða með 

aflaheimildir“, en stór hluti hennar byggist á rannsókn Newell og fleiri á verðmyndun á Nýja Sjálandi.  

Útreikningar skýrslunnar voru að miklu leyti endurteknir fyrir árin 2017-2022 og skilvirkni könnuð fyrir 

sömu fisktegundir1.  

 

Aðrir markaðir sem tilteknir voru í fréttatilkynningu Samkeppniseftirlitsins voru einnig kannaðir. 

 

 

Jón Sch. Thorsteinsson. 

 

 

 

Samantekt 

 
1 Sjá heimildaskrá 
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Aflahlutdeildir félaga hafa lítið breyst undanfarin ár. Fiskistofa tekur þær saman fyrir hvert fiskveiðiár 

og birtir þær á heimasíðu sinni.  

MHHI stuðull fyrir þorskígildistonn var tæplega 786 stig  í ársbyrjun 2021. Nokkrar mikilvægar 

breytingar hafa orðið á eignarhaldi sjávarútvegsfyrirtækja frá þeim tíma. Síldarvinnslan hefur verið 

skráð á markað, en það leiðir til lækkunar stuðulsins, Jakob Valgeir hefur keypt 20% í Gunnvöru sem 

leiðir aftur til hækkunar. Jafnframt hefur Síldarvinnslan keypt Útgerðarfélagið Vísi með fyrirvara um 

samþykki Samkeppniseftirlitsins. Hér að neðan má sjá töflu um áhrif þessa á stuðulinn. 

 

Mælingar á samþjöppun markaða, HHI mælikvarðinn, CR samþjöppunarhlutföll 

Helstu mæliaðferðir til að meta samþjöppun markaða eru HHI mælikvarðinn og CR samþjöppunarhlutföll. 

HHI mælikvarðinn 

HHI mælikvarðinn er skilgreindur með formúlunni: 𝐻𝐻𝐼 = ∑ ℎ𝑖
2𝑁

𝑖=1  þar sem ℎ𝑖er markaðshlutdeild fyrirtækis i á 
markaðinum. HHI mælikvarðinn nær upp í 10.000 stig og hefur mikið verið notaður við samkeppniseftirlit 
hérlendis sem erlendis. Hugmyndin að baki mælikvarðans er ekki ný í vísindum og samsvarar hann til dæmis 
Simpson stuðlinum í vistfræði, IPR hlutfallinu í eðlisfræði og mælieiningum í stjórnmálafræði. Hann mælir 
ævinlega fjölbreytileika tiltekins safns. 

Með því að hefja hlutdeild markaðsaðila í annað veldi endurspeglar mælikvarðinn betur raunverulega 
samsetningu markaða og áhrif þeirra aðila sem stærri eru. 

Á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins segir:  

Markaðir þar sem HHI gildi eru undir 1.000 eru almennt taldir vera virkir samkeppnismarkaðir 
Markaðir með HHI gildi á bilinu 1.000 til 1.800 eru taldir í meðallagi samþjappaðir markaðir 
Markaðir sem hafa HHI gildi yfir 2.000 eru að öllu jöfnu álitnir mjög samþjappaðir markaðir. 
 
Almennt telur samkeppniseftirlit ESB að markaðir séu mjög samþjappaðir ef HHI er hærra en 2.500 stig. Viðmið 
þeirra til að stöðva tiltekinn samruna á samþjöppuðum markaði er að breyting á HHI við samrunann sé ekki meiri 
en 150 stig.  Bandarísk yfirvöld stöðva samruna nánast sjálfkrafa ef breytingin vegna þeirra fer yfir 250 HHI stig. 

Veritabus notar MHHI útreikninga til að reikna samþjöppun markaðarins, þar sem um eignarhald er að ræða milli 
fyrirtækja í sjávarútvegi og er HHI stuðullinn aðlagaður til að endurspegla áhrif minnihluta á samþjöppun (e. 
modified HHI eða MHHI).  

CR hlutföllin 
CR hlutföll eru einfaldari og gjarnan notuð þegar fjallað er um markaði sem vitað er að eru samþjappaðir, þar 
sem H er yfir 2.500 stig.  CR8 mælir hlutdeild 8 stærstu aðila á markaði og á vel við skoðun á þessum markaði.  Í 
eftirfarandi umfjöllun eru þessi hlutföll einungis reiknuð þegar það á við. 
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Eins og fram kemur hér að ofan er markaður fyrir þorskígildistonn ekki samþjappaður hvort sem litið 

er til gildi MHHI stuðulsins 785 (áður en SVN fór á markað) eða 859 (eftir að kaup in á Vísi verða gengin 

í gegn).  Hækkun um 74 stig væri hvergi tilefni til íhlutunar. Að auki er samþjöppun undir öllum helstu 

viðmiðum hvor talan sem tekin er samanber rammagreinina um HHI hér að ofan.         

Breyting á CR8 hlutfalli úr 53 í 57 er ekki til marks um miklar breytingar á meðal 8 stærstu aðila á 

markaðinum. Jafnframt voru HHI stuðlar og CR8 hlutföll reiknuð fyrir einstakar fisktegundir.  

Meginniðurstaðan er í samræmi við ofangreint: Markaðir eru ekki samþjappaðir og óverulegar 

breytingar fyrir eða eftir kaup Síldarvinnslunnar á Vísi. Áhrif útflutningsverðs, olíukostnaðar og mánuðir 

sem eftir eru af fiskveiðiárinu – á verð á aflamarki –  má kanna á tölfræðilegan hátt með 

aðfallsgreiningu. Þetta var gert fyrir sömu tegundir og kannaðar voru í skýrslu Hagfræðistofnunar á 

árinu 2010.  Hér að neðan má t.d. sjá niðurstöður fyrir þorsk frá miðju ári 2017 og fram í júlí 2022: 

 

Eins og sjá má á myndinni eru niðurstöður þær að verð erlendis í krónum er mun ríkari áhrifavaldur á 

verð á aflamarki en það hversu margir mánuðir eru eftir af fiskveiðiárinu eða verð á olíu. Í línulegri 

aðhvarfsgreiningu sem sýnd er í viðauka III kemur fram að áhrif olíuverðs og fjölda mánaða sem eftir 

eru af fiskveiðiárinu hafa t.d. ekki marktæk áhrif á verð með aflahlutdeildir í þorski.  Þetta eru svipaðar 

niðurstöður og fram komu í skýrslu Hagfræðistofnunar árið 2010 en þar segir m.a.: 

„Breytingar á verði hafi verið í góðu samræmi við forspár fræðilegra líkana um markaði fyrir aflamark. 

Útflutningsverð hefur tölfræðilega marktæk áhrif á verð á aflamarki í flestum tegundum. Breyting á 

olíukostnaði skýrir aftur móti fremur lítið í þróun aflamarksverðs en er þó marktæk. Ekki er að sjá að 

magn þess aflamarks sem óveitt er í hverjum mánuði hafi áhrif á verð. Eðlilegt samband er á milli verðs 

og þeirra undirliggjandi þátta sem ættu að hafa áhrif á verð. Það styður ekki þá tilgátu að markaðurinn 

sé óskilvirkur. Þar sem enginn ofangreindra þátta styður þá tilgátu að markaðurinn sé óskilvirkur má 

líta svo á að sterkar vísbendingar hafi komið fram um að hann sé skilvirkur.“ 

Fyrri hluta ársins hækkaði olíuverð mjög mikið og var álagið mikið á líkanið á því tímabili. Verður ekki 

annað séð en að þetta fall hafi lítil sem engin áhrif haft á viðskipti með aflamark sem sýnir vel skilvirkni 

markaðarins.   

Verðdreifni var könnuð fyrir árin 2017, 2018, 2019 og 2020 og 2021.  Hún var svipuð eða lægri en fram 

kom í skýrslu Hagfræðistofnunar árið 2010. Bendir það einnig til þess að markaður með aflamark sé 

virkur. 

SVN selur ekki afurðir til neytenda á innanlandsmarkaði.   

Ekki er heldur að sjá að yfirráð yfir Vísi muni hafa áhrif á helstu aðfangamarkaði hér innanlands, enda 

hlutdeild sjávarútvegsins og SVN og Vísis ekki stór á þeim mörkuðum. Tekin eru dæmi um þessa 

markaði í álitsgerðinni. 

Að  endingu var hlutdeild Íslendinga í útflutningi til Evrópulanda könnuð hjá helstu tegundunum. Ekki 

er að sjá að um verulega hlutdeild sé að ræða. 
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Flestir þeir markaðir sem SVN  starfar á eru virkir og hefur sú virkni ekki breyst frá því að skýrsla 

Hagfræðistofnunar Háskólans kom út á árinu 2010.  Útreikningar í álitsgerðinni sýna að SVN starfar á 

virkum mörkuðum þar sem samþjöppun er lítil fyrir og eftir kaupin á Vísi. 
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Markaður með aflahlutdeildir. 
Við skilgreiningu markaða með aflahlutdeildir er unnt að líta til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 

10/2013: „Kaup Síldarvinnslunnar hf. á Bergi-Huginn ehf.“ Þar var í fyrsta lagi skilgreindur markaður 

fyrir viðskipti með aflaheimildir.  Í öðru lagi var markaði fyrir fiskveiðar þar skipt í botnfiskveiðar annars 

vegar og uppsjávarveiðar hins vegar. Markaðurinn fyrir botnfiskveiðar tekur til starfsemi sem felst í 

veiðum, vinnslu, fiskmörkuðum og útflutningi botnfiskafurða. 

Markaðinum sem hér er horft til er úthlutað aflamark í upphafi fiskveiðiársins 21/22 þar sem starfsemi 

meintra samrunaaðila skarast aðallega lárétt. Síðari úthlutanir á árinu svo sem loðna er tekin inn síðar 

(sjá viðauka I). 

 

 Samþjöppun og samþjöppunarhlutföll2 

 

 

Með því að nota töfluna hér að ofan kemur fram að HHI (MHHI) stuðull fyrir markaðinn með 

þorskígildistonn var 785,6 áður en Síldarvinnslan fór á markað sumarið 2021.  Eftir að SVN fór á markað 

féll stuðullinn í 761 þar eð hlutur stórra eigenda þynntist talsvert. Í sumar keypti Jakob Valgeir ehf. 20% 

hlut í Hraðfrystihúsinu Gunnvöru og hækkaði stuðullinn við það í 765. Þegar kaup Síldarvinnslunnar á 

Vísi hafa gengið í gegn mun stuðullinn hækka í 859.  

Heildarbreytingin frá því áður en Síldarvinnslan fór á markað og þar til kaupin á Vísi hafa gengið í gegn 

eru einnig einungis 73 stig sem er ekki umtalsvert í þessu samhengi. Hið sama má segja um CR8 

stuðulinn, en þar er breytingin úr 53 í 57 eða 4 stig sem er ekki umtalsvert 

Það er því ekki unnt að komast að þeirri niðurstöðu að um samþjappaðan markað sé að ræða eða að 

breytingar verði umtalsverðar við kaup Síldarvinnslunnar á Vísi. 

 
2 Sjávarútvegsfyrirtæki eiga oft minni hluti hvert í öðru.  Til þess að endurspegla þetta er stuðst við aðlagaða HHI 

stuðulinn, en hann er skilgreindur sem hér segir: 𝑀𝐻𝐻𝐼 = ∑ ∑ 𝑠𝑗𝑠𝑘
∑ 𝑌𝑖𝑗𝑖 𝛽𝑖𝑘

∑ 𝑌𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗𝑖
𝑘𝑗 , þar sem s-in mæla 

markaðshlutdeild, Y-in mæla raunverulega hlutdeild í yfirráðum og ß-urnar mæla eignahlutdeild. 
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Fróðlegt er að bera HHI stuðla þessa markaðar saman við matvörumarkaðinn á Íslandi og þróun sem 

hefur átt sér stað að undanförnu.  Hér að neðan eru reiknaðir samþjöppunarstuðlar markaðarins fyrir 

árið 2021 (en tölurnar eru fengnar úr ársuppgjörum félaganna):  

 

 

 

Eins og sjá má var þetta verulega samþjappaður markaður árið 2021 eða rúmlega 3000 stig.   

 

Á Íslandi eru fleiri mjög samþjappaðir markaðir svo sem bankamarkaður, tryggingamarkaður, 

olíumarkaður, flutningamarkaður o.s.frv. Útreikningar Veritabus benda til dæmis til þess að HHI hlutfall 

á bankamarkaði sé yfir 3000 stig. 

 

Einstakar fisktegundir 

Einstakar fisktegundir fyrir fiskveiðiárið 20/21 voru skoðaðar.  Taflan hér að neðan inniheldur 

upplýsingar um þorsk. 

 

 

  

 

Eins og sjá má verða sáralitlar breytingar á MHHI hlutföllum við kaup SVN á Vísi. Hið sama á við aðrar 

tegundir. 

Í viðauka II má finna útreikninga fyrir allar tegundir þar sem úthlutun fer yfir 10.000 tonn. 

 

 

HHI MHHI∆ MHHI HHI MHHI∆ MHHI HHI MHHI∆ MHHI HHI MHHI∆ MHHI

Brim hf. 82.6 46.3 128.9 82.6 46.3 128.9 82.6 46.3 128.9 82.6 46.3 128.9

Samherji Ísland ehf. 30.1 37.3 67.4 30.1 30.5 67.4 30.1 30.5 67.4 30.1 38.0 67.4

FISK-Seafood ehf. 50.0 16.8 66.9 50.0 16.8 66.9 50.0 16.8 66.9 50.0 16.8 66.9

Þorbjörn hf. 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6

Skinney-Þinganes hf. 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6

Rammi hf. 12.4 0.0 12.4 12.4 0.0 12.4 12.4 0.0 12.4 12.4 0.0 12.4

Vinnslustöðin hf. 23.4 20.3 43.8 23.4 20.3 43.8 23.4 20.3 43.8 23.4 20.3 43.8

Vísir hf. 44.5 0.0 44.5 44.5 0.0 44.5 44.5 0.0 44.5 0.0 0.0 44.5

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 2.3 3.6 5.9 2.3 3.6 5.9 2.3 3.6 5.9 2.3 3.6 5.9

Síldarvinnslan hf. 89.0 53.1 142.1 89.0 38.9 142.1 89.0 38.9 142.1 159.7 48.5 142.1

Samtals(topp 10) 288.5 124.4 412.9 288.5 124.4 412.9 288.5 124.4 412.9 288.5 124.4 412.9

Samtals (öll félög) 457.8 198.3 656.1 457.8 171.6 629.4 457.8 176.7 634.5 484.0 195.6 679.6

Áður en SVN fór á markað Eftir að SVN fór á markað Eftir kaup JV í Gunnvöru Eftir kaup SVN á Vísi

Sala

Markaðs-

hlutdeild % HHI stuðlar

Hagar 100,205 45.5% 2,069

Festi 51,887 23.6% 555

Skeljungur 4,998 2.3% 5

Fjarðarkaup 3,906 1.8% 3

Costco 8,799 4.0% 16

Aðrir 10,377 4.7% 22

Samkaup 40,130 18.2% 332

Samtals 220,302 3,002
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Markaður með aflamark 

Lífleg viðskipti voru með aflamark á fiskveiðiárunum 17/18,18/19 og 19/20. Þetta er sýnt á myndinni 

hér að neðan en þar kemur fram hlutfall aflamarks sem fór yfir á milli aðila.   

 

Nokkuð stór hluti aflamarks er færður á milli skipa ár hvert og eru ekki merkjanlegar breytingar 

á þessu magni á milli ára.  Myndin sýnir til dæmis að um 25% aflamarks í þorski er fært á milli aðila. 

Rétt er er að benda á að óvenjulítið var flutt á milli aðila árið 20/21. Kemur þar ýmislegt til. Talsverðar 

skerðingar hafa orðið á aflamarki undanfarin ár og því líklegt að aðilar hafi ekki verið aflögufærir. Mjög 

lítil loðnuvertíð var á fiskveiðiárinu 20/21 og því má ætla að fyrirtæki sem einbeita sér að uppsjávarfiski 

hafi verið að nýta heimildir sínar betur. 

 

Meirihluti aflamarksins er oftast færður á milli ótengdra aðila eins og eftirfarandi mynd sýnir fyrir 

fiskveiðiárið 18/19:  

 

 

Gerðir voru samsvarandi útreikningar og í skýrslu Hagfræðistofnunar frá árinu 2010 á þorsk, ýsu, ufsa 

og karfa. Útreikningar voru gerðir fyrir fiskveiðiárin og voru notaðar nokkrar gerðir aðfallsgreiningar. 

Eins og fram kemur í inngangi var það niðurstaða Hagfræðistofnunar að markaður með aflamark væri 
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skilvirkur á þeim tíma. Útreikningar okkar benda til þess að svo sé einnig nú. Hér að neðan er tekið 

dæmi um þorsk en fjallað er um hinar tegundirnar í viðauka III.  

Þorskur:  

Markaður með aflamark fyrir þorsk er virkur eins og fram kemur á ofangreindum myndum. Verð á 

erlendum mörkuðum ræður langmestu um verðmyndun hérlendis. Talsvert álag var á þetta líkan á fyrri 

hluta ársins 2020 þegar mikið fall varð á olíuverði og svo aftur á árinu 2022 þegar olía hækkaði mikið í 

kjölfar Úkraínu stríðsins. 

    

Þetta fall hafði hins vegar engin áhrif á fiskverðið.  Við fáum R2 = 0.83  sem er hærra en í skýrslu 

Hagfræðistofnunar á árinu 2010 (0.60).  Annað mjög áhugavert er að erlent fiskverð í krónum hefur 

langmest áhrif á verðmyndun á aflaheimildum: 

 

Frekari athugun leiddi í ljós að áhrif olíuverðs og mánaða sem eftir eru af fiskveiðiárinu á verðmyndun 

aflaheimilda í þorski er ómarktæk og er þetta sýnt í viðauka III. 

Verðmyndun annarra tegunda sýnir svipaða hegðun. Hér á neðan má sjá aðfallsgreiningu með ýmsum 

aðferðum:  
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Loks var könnuð verðdreifni á fiskveiðiárunum 17/18, 18/19, 19/20 og 20/21 og lá hún á bilinu 4 – 15% 

fyrir þorsk sem er í ágætis samræmi við niðurstöðu HHI 2010 sem bendir til að markaður sé ekki síður 

virkur nú en áður.  Í viðauka IV er þetta einnig reiknað fyrir aðrar tegundir og er niðurstaðan svipuð. 

Meginniðurstaðan er sú að markaður með aflamark (leigukvóta) sé almennt virkur. Verð er fyrst og 

fremst háð verði á viðkomandi tegund erlendis. Það hversu langt er liðið á kvótaárið eða hreyfingar á 

olíuverði hafa ekki marktæk áhrif fyrir þorsk.  Verðdreifni er á svipuðu bili og í skýrslu Hagfræðistofnun 

Háskólans  fyrir 10 árum og hefur lítið breyst. 

 

Innanlandsmarkaður fyrir neytendur 
SVN selur aðeins mjöl og lýsi til Láxár fóðurverksmiðjunnar sem er að 67 hundraðshlutum í eigu 

félagsins. Það eru u.þ.b. 4% af því magni sem SVN framleiðir  og mjög lítið af framleiðslunni á Íslandi. 

Annað selur fyrirtækið ekki innanlands að neinu marki.  Vísir er með sáralítil umsvif á 

innanlandsmarkaði. Vegna þess hve ólík fyrirtækin eru skarast sala þeirra og viðskiptavinir ekki með 

nokkrum hætti á innanlandsmarkaði. 

 

  

Markaðir með aðföng 
Eldsneyti 

  

Bifreiðar skipta mestu máli þegar kemur að eldsneytisnotkun á Íslandi. Frá miðjum síðasta áratugar 

hefur hlutdeild flugsamganga skipt æ meira máli og nota nú langmest eldsneyti. Eins og sjá má er 

eldsneytisnotkun fiskiskipa minnkandi m.a. vegna fjárfestinga í nýjum skipum. Ekki er líklegt að kaup 

Síldarvinnslunnar á Vísi breyti nokkru um stöðuna á eldsneytismarkað á Íslandi. 

 

Vinnumarkaðurinn 

Heildarvinnuafl er á árinu 2022 er 217  þúsund manns.  Hjá SVN voru 365 stöðugildi árið 2021 en þau 

voru 253 hjá Vísi. Eftirfarandi mynd sýnir störf við fiskveiðar og fiskvinnslu á landinu öllu:  
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Kaup Síldarvinnslunnar á Vísi hafa ekki áhrif á atvinnumarkaðinn á Íslandi. 

 

Markaðir með fiskafurðir 
Hér verður skoðuð hlutdeild innlendra útflytjenda á helstu mörkuðum með fiskafurðir og helstu flokka 

fisktegunda. Hér er byggt á tölum FAO um útflutning sem sóttar voru í FAO FIGIS gagnagrunninn. Hér 

að neðan getur að líta heildarveiðar Íslands og annarra Evrópulanda á árinu 2018 frá Íslandi og öðrum 

Evrópulöndum. Notaðar eru tölur úr FIGIS, gagnagrunni FAO.  

 

 

Eins og sjá má er hlutdeild Íslands ekki mikil. Í viðauka V eru sams konar yfirlit yfir einstakar tegundir.  

Karfi er sú tegund þar sem hlutfall útflutnings Íslands er hæstur. Eins og sjá má á þeirri mynd eru 

Íslendingar nokkuð stórir í frosnum karfa en augljóslega ekki markaðsráðandi.  Rétt er að geta þess að 

Rússland er inni í tölunum fyrir önnur Evrópulönd. 

Ekki verður ráðið af þessum tölum að Íslendingar hafi markaðsráðandi hlut í fiskveiðum og vinnslu í 

Evrópu hvort sem litið er til allra tegunda eða einstakra tegunda. Ítarlegri greining er í viðauka V. 
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Viðauki I:MHHI að teknu tilliti til uppsjávartegunda og nýrra stuðla. 

 

Hér að neðan eru samþjöppunarstuðlar reiknaðir aftur að teknu tilliti til úthlutunar í loðnu (400 

þúsund tonn og verðstuðlinum 0,11 ÞÍG).  

 

 

 

Þessi mynd er fróðleg fyrir þær sakir að upphaflega MHHI hlutfallið er hærra eða 842 (er 788 ef 

upphafsgildi Fiskistofu eru notuð). Lokagildið er hins vegar svipað 906 (er 859 ef upphafsgildi 

Fiskistofu eru notuð eins og fram kemur hér að framan). Hækkunin frá því áður en Síldarvinnslan fór á 

markað og þar til kaupunum á Vísi verður lokið er einungis 64 stig (er 73 ef upphafsgildi fiskistofu eru 

notuð eins og áður kom fram). 

 

Í báðum tilvikum má sjá að ekki er um samþjappaðan markað að ræða og hækkun á MHHI við 

viðskiptin eru óveruleg. 
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Viðauki II: HHI fyrir allar fisktegundir 

Þorskur: 

 

Ýsa: 

 

Ufsi: 
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Karfi/Gullkarfi: 

 

Grálúða: 

 

Síld: 

 

HHI MHHI∆ MHHI HHI MHHI∆ MHHI HHI MHHI∆ MHHI HHI MHHI∆ MHHI

Brim hf. 748 943 1692 748 943 1692 748 943 1692 748 943 1692

Samherji Ísland ehf. 92 49 142 92 40 133 92 40 133 92 43 135

FISK-Seafood ehf. 50 26 76 50 26 76 50 26 76 50 26 76

Þorbjörn hf. 45 0 45 45 0 45 45 0 45 45 0 45

Skinney-Þinganes hf. 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

Rammi hf. 16 0 16 16 0 16 16 0 16 16 0 16

Vinnslustöðin hf. 56 31 87 56 31 87 56 31 87 56 31 87

Vísir hf. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 137 79 216 137 79 216 137 79 216 137 79 216

Síldarvinnslan hf. 50 60 110 50 45 95 50 45 95 65 48 114

Nesfiskur ehf. 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8

Ísfélag Vestmannaeyja hf. 3 0 3 3 0 3 3 1 4 3 1 4

Gjögur hf. 5 10 15 5 6 11 5 6 11 5 6 11

Samtals(topp 14) 1215 1189 2404 1220 1171 2391 1220 1172 2392 1234 1178 2412

Samtals (öll félög) 1228 1201 2429 1228 1173 2401 1228 1175 2403 1242 1180 2423

Áður en SVN fór á markað Eftir að SVN fór á markað Eftir kaup JV í Gunnvöru Eftir kaup SVN á Vísi



 

14 
 

Loðna: 
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Viðauki III: Aðfallslíkön 

Fjöldatöflur fyrir þorsk:  

 

Ýsa: 

 

 

Ufsi: 
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Karfi: 

 

 

Ath. svo virðist sem olíuverð hafi meiri áhrif á verð karfa en aðrir þættir. Til að kanna þetta nánar var 

keyrt svokallað lygralíkan (sjá hér aftar í viðaukanum). Í ljós kemur að stuðlarnir fyrir olíuverð og 

mánuði sem eftir af fiskveiðiárinu eru tölfræðilega ómarktækir. 
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Langa:  

 

 

Skarkoli:  
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Skötuselur: 

 

 

 

 

Línuleg fyrir þorsk:  
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Það eru ákveðin vandamál þegar líkanið að ofan er notað vegna samlínuleika sem hverfa þegar 

lygralíkan notað sbr. líkan Hagfræðistofnunar háskólans:  

Lát 𝑋 = (log(𝑋. 𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟ð𝑖𝑠𝑘) , 𝑋.𝑚á𝑛𝑢ð𝑖𝑟_𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟, log(𝑋. 𝑜𝑙í𝑢𝑣𝑒𝑟ð_𝑖𝑠𝑘)) 

og  

𝑌 = log(𝑌) 

 

Aðhvarfsgreiningin er svo endurtekin:  

 

Sambærilegar niðurstöður fást fyrir flestar botnfisktegundir nema karfa, en hann lýtur öðrum 

lögmálum enda markaðsverð ekki eins greinilegt (hráefnisfiskur). Mikið fall aflaheimilda og sú 

staðreynd að hann er meðafli og þar með nauðsynlegur hefur jafnframt haft áhrif á markaðinn. Hér 

að neðan má sjá með lygraaðhvarfsgreiningu að hvorki olíuverð né þeir mánuðir sem eftir eru af 

kvótaárinu eru marktækar skýringabreytur. Erlent verð í íslenskum krónum er hins vegar marktæk 

skýringarbreyta. 
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Viðauki IV: Verðdreifni 

 

 17/18 18/19 19/20 20/21 

Þorskur 15% 7% 5% 14% 

Karfi 19% 12% 12% 13% 

Ýsa 28% 31% 7% 11% 

Ufsi 8% 47% 18% 36% 

Skarkoli 37% 15% 15% 14% 

Langa 28% 16% 19% 15% 

Skötuselur 26% 25% 10% 9% 
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Viðauki V: Útflutningur Íslands og Evrópulanda 

Þorskur: 

 

 Karfi: 
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Ýsa: 

 

 

Ufsi: 
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