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Abstract
The highly fishery dependent Faroese economy experienced an economic and
structural crisis in the early 1990s. This led inevitably to a fundamental restructuring
of the industrial structure and its surrounding institutional framework. The aim of this
thesis is to examine the current structure of the Faroese fish processing industry and
the scope of improving its competitiveness with the relentless ongoing expansion of
the production base. This will be done using the global commodity chain framework,
focusing mainly on governance structures and upgrading. During the summer of 2003
a field study was conducted in order to collect first hand information on the industry.
Based on the empirical data and additional statistical material, three commodity
chains and related filaments are identified: salted fish, frozen seafood, and fresh
seafood.
Keywords: Faroe Islands; fish processing industry; restructuring; global commodity
chain analysis; governance; upgrading.
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1. Introduktion
Den færøske økonomi er meget afhængig af fiskeriet og den fiskeforarbejdende
industri. I 2002 udgjorde eksport af fiskeprodukter 99,6 % af den samlede færøske
eksportværdi ifølge Árbók fyri Føroyar 2003. Samfundsøkonomisk betyder den
fiskeforarbejdende industri meget med mange arbejdspladser og en betydelig
værdiforøgelse af fiskeressourcerne.
I starten af 1990erne blev Færøerne ramt af en voldsom økonomisk og strukturel krise
med rødder tilbage til 1970erne. Krisen førte til, at fiskeindustrien i løbet af 1990erne
er blevet omstruktureret. Størstedelen af fiskefabrikkerne blev lagt ind under Føroya
Fiskavirking og gældsaneret, samtidig med at fiskeriet blev underlagt et nyt
reguleringsregime. Den før så udprægede vertikale integration mellem flåde og
forarbejdningsindustri eksisterer ikke længere. Eksportorganisationen er
omstruktureret og der er indført en markant arbejdsdeling i forarbejdningsindustrien.
Grænsefladen mellem fiskeri og forarbejdning og mellem forarbejdning og
udenlandske kunder er derved kvalitativt anderledes forhold til perioden før krisen.
Ud over disse lokale omvæltninger er der også regionale og globale processer, som
har indflydelse på den færøske forarbejdningsindustri og eksport. Den igangværende
globaliseringsproces1 betyder, at den færøske forarbejdningsindustri står overfor en
række udfordringer. Den skal konkurrere mod forarbejdede fiskeprodukter fra
lavlønslande, samtidig med at teknologiske forbedringer i nedfrysningsteknologien
betyder, at produktionsbasen er blevet global; forarbejdningen er nu ikke i samme
grad som før afhængig af nærhed til fangstområderne, og produktionsomkostningerne,
især lønningerne, spiller en stigende rolle. Dette betyder, at den færøske fiskeforarbejdende industri f.eks. konkurrerer mod producenter i Kina og de nye EU-lande.
Dette forhold er yderligere blevet forstærket af, at overbeskatningen af de nordatlantiske fiskebestande har tvunget køberne til at lede efter nye kilder til fisk. Her er
fiskeri af ’hake’ i det sydlige Atlanterhav og ved New Zealand og fiskeriet efter
alaskasej ud for Alaskas kyster af betydning. Det er også et problem, at den færøske
fiskeforarbejdende industri er ensidigt afhængig af fangsten, som den færøske
fiskeflåde bringer til land, da de pga. højere EU-told på tredjelandsfisk ikke kan købe
fisk fra eksempelvis islandske og norske fiskefartøjer eller importere billig russisk
fisk til videre forarbejdning og eksport. Dermed er industrien afhængig af et
forholdsvis lille råfiskegrundlag, som kan variere meget fra år til år, hvilket øger
industriens sårbarhed og svækker dens forhandlingsposition i forhold til køberne, da
man ikke kan yde nogen garanti over en længere periode mht. til leveringssikkerhed.
De færøske fiskebestande er udsat for et stadig stigende fangsttryk, og er i lighed med
en lang række andre industrielle fiskerier i fare for at overbeskatte fiskebestandene,
hvilket resulterer i stærkt nedsatte fangstmængder. Foruden disse direkte biologiske
og økonomiske forhold, er der andre implikationer forbundet med det stærkt
kapitalintensive fiskeri. Forbrugerne i de vigtigste markedslande i EU og Nordamerika stiller i stigende grad krav til deres fødevarer. For fiskeriet betyder det krav
1

Globalisering refererer til en geografisk udbredelse af økonomiske aktiviteter og funktionel
integration af disse geografisk spredte aktiviteter. I modsætning referer internationalisering blot til
geografisk udbredelse af økonomiske aktiviteter. Globalisering involverer således kvalitative ændringer
oveni de kvantitative (Dicken, 2003, p. 12).
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om et bæredygtigt fiskeri. På nuværende tidspunkt udgør krav om bæredygtighed ikke
et problem for den færøske fiskeindustri, men det må formodes at komme til at spille
en større rolle i fremtiden. I forbindelse med diskussionen om bæredygtigt fiskeri, har
fiskeflådens udkast af bifangst også været fremme. Dette kan skabe store imageproblemer for hele erhvervet.
På kundesiden er de færøske eksportører yderligere presset af en stærkt stigende
koncentration af detailhandelen i markedslandene. De store supermarkedskæders
andel af det samlede fødevaresalg er stigende, og de er de dominerende aktører på
især de nordeuropæiske og nordamerikanske markeder, og i det sydlige Europa peger
tendensen i samme retning. Denne koncentration giver detailhandelen stor
forhandlingsmagt i forhold til deres leverandører.

1.1 Problemformulering
Hvilke udfordringer står den færøske fiskeforarbejdende industri overfor i en fremtid
præget af global konkurrence, og hvordan kan den imødekomme disse udfordringer?
Dette søges besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål:
1. Hvordan er den færøske fiskeforarbejdende industri struktureret? Hvilke
aktører er der, og hvordan er de interne og eksterne relationer?
2. Hvilke faktorer har indflydelse på konkurrencesituationen? Og hvordan
påvirker de denne?
3. Hvordan kan den færøske fiskeforarbejdningsindustri forbedre sin
konkurrencesituation?
For at besvare disse spørgsmål blev der foretaget feltstudier på Færøerne i løbet af
august-september 2003, hvor respondenter og informanter med tilknytning til den
fiskeforarbejdende industri blev interviewet. Disse indsamlede empiriske data blev
suppleret med anden litteratur og statistiske kilder.
Den overordnede analytiske metode består i en kvalitativ gennemgang af det
empiriske materiale suppleret med statistiske kilder og teoretisk samt empirisk
litteratur. Først gives et horisontalt overblik over den færøske fiskeforarbejdende
industri. Derefter knyttes de enkelte segmenter til hinanden i en varekædeanalytisk
gennemgang, hvor forholdene mellem flåde, forarbejdningsindustri, eksportører og
udenlandske købere belyses. Til sidst generaliseres der ud fra den foreliggende
analyse om den færøske forarbejdningsindustris muligheder for at forbedre
konkurrenceevnen.
Den globale varekædeanalyse bliver brugt i analysen af den færøske fiskeforarbejdende industri og dens eksterne relationer. Brugen af termen varekæde er
tilsigtet, selv om der er bred konsensus i den nyere litteratur (især efter Gereffi og
Kaplinsky, 2001) for at bruge termen værdikæde, da fokus for min analyse primært er
de fysiske varestrømme og ikke værdiforøgelsen i de enkelte led.
Tilgangen forbinder aktiviteterne fra design til det færdige produkt sammen. I sin
simpleste form er en varekæde ”et netværk af arbejds- og produktionsprocesser, hvis
2

slutresultat er en færdig vare” (Gereffi et al, 1994, p. 2, egen oversættelse). Men den
globale varekædeanalyse går videre, da den indeholder en eksplicit international
dimension, fokuserer på magtforhold og ser på koordination af kæden som en
konkurrenceparameter (Gereffi, 2001b, p. 1622). Ved at benytte den globale varekædetilgang i analysen kan den færøske fiskeforarbejdende industris position i forhold
til konkurrenter og samarbejdspartnere klarlægges og derved også hvordan
konkurrencesituationen kan forbedres, da den forbinder den lokale færøske fiskeindustri med aktører og processer på regionalt og globalt plan.
Der er forskellige syn på, hvordan en varekæde defineres. Eksempelvis bruger Dolan
og Humphrey (2000 og 2004) termen til at dække alt frugt og grønt, mens Mansfield
(2003b) identificerer flere forskellige varekæder indenfor den internationale surimiindustri. Sturgeon (2001) tillader en analytisk opdeling af varekæder i filamenter, som
er en horisontal afgrænsning, hvor der blive set på mere specifikke produktbaserede
aktiviteter, hvorimod en varekæde kan dække flere relaterede produkter. I forhold til
denne opdeling, er min definition af varekæder forholdsvis snæver, og svarer til
Sturgeons definition af filamenter. Da mit analytiske udgangspunkt er den fiskeforarbejdende industri, defineres varekæderne i denne analyse primært ud fra
produktionsprocesserne.

1.2 Afgrænsning
Fokus for analysen er den fiskeforarbejdende industri på Færøerne, specielt den del,
som får sine råvarer fra fiskeflåden og forarbejder dem til konsummarkedet. I
analysen ses der hovedsagelig bort fra de producenter, hvis produktion falder udenfor
de tre varekæder samt eksporten af hel, uforarbejdet fisk. Opdrætsindustrien, som de
seneste år har fået en stigende betydning for den færøske industri er således heller
ikke medtaget i et videre omfang.
Der fokuseres primært på varekædernes styringsformer og relationerne til udenlandske aktører, og hvilke muligheder det giver industrien for at forbedre sin
konkurrencesituation via opgradering.

1.3 Brug af termer
Når der i det følgende refereres til producenter, er der tale om virksomheder
beskæftiget med forarbejdning af fisk. Begreberne fiskeforarbejdende industri og
fiskeindustri bruges begge i opgaven. Den første term refererer specifikt til den del af
fiskeindustrien, som forarbejder råfisken videre, mens den anden term refererer til den
bredere fiskeindustri, som foruden den forarbejdende industri også inkluderer
fiskeflåde og tradere.
I analysen bruges termen ’den færøske fiskeforarbejdende industri’ synonymt med de
samlede virksomheder, som indgår i det empiriske materiale, indsamlet i forbindelse
med feltstudierne.

1.4 Specialets struktur
Den globale varekædetilgang gennemgås i kapitel 2, hvor de centrale elementer
præsenteres, med vægt på styringsformer og opgradering. I kapitel 3 diskuteres
dataindsamlingsprocedurerne i forbindelse med feltstudierne. Industristrukturen fra
1975 og frem, samt omstruktureringen som følge af den økonomiske krise skitseres i
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kapitel 4. Forarbejdningsindustriens horisontale struktur behandles i kapitel 5, hvor
den opdeles efter produktionstyper, som siden danner grundlag for identifikationen og
gennemgangen af de tre varekæder i kapitel 6. I kapitel 7 samles trådene ved at de
empiriske data forholdes til den globale varekædeanalyse, og forhold af betydning for
den fiskeforarbejdende industri og dens muligheder for at opgradere diskuteres. Til
sidst afsluttes analysen med konklusionen i kapitel 8.
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2 Den globale varekædeanalyse
For at analysere den færøske fiskeforarbejdende industri er det ikke tilstrækkeligt at se
på industrien som en isoleret størrelse, afskærmet fra ydre påvirkninger, hvor det kun
er interne forhold, som har indflydelse på dens struktur og konkurrenceevne. Man må
også inddrage eksterne faktorer såsom industriens relationer til købere og forhold i
markedslandene og institutionelle strukturer på lokalt, regionalt og globalt plan. En af
den globale varekædeanalyses styrker er, at den, ved at identificere de forskellige
aktører på tværs af lande- og firmagrænser, forbinder det lokale med det globale, og
således kan forklare hvordan lokale faktorer influerer globale processer og omvendt.
I det følgende vil den globale varekædeanalyses elementer blive gennemgået. Først
bliver tilgangens udvikling belyst, derefter behandles dens nuværende position. Her
ses der på hvordan kæder kan koordineres og hvilke styringsformer forskellige
koordinationsformer fører til. Til sidst gennemgås litteraturen med særligt henblik på
den globale varekædeanalyses brug indenfor fiskeindustrien.

2.1 Analysens fire dimensioner

Varekædetilgange ser på de processer, aktiviteter og aktører2, som er involveret, for at
få et produkt fra ide og design over råvarer og produktion til markedet og ud til
forbrugeren, og evt. også dennes bortskaffelse af produktet. Varekædeanalyser er som
sådan ikke et nyt koncept og er brugt siden 1960erne, men brugen af varekæder som
analytisk redskab tog fart i 1990erne (Kaplinsky, 2000). Disse tilgange benyttede
mest varekæder som et deskriptivt værktøj, men med Gereffis (1994) globale
varekædeanalyse blev der lagt en mere analytisk linie, som adskiller sig fra relaterede
varekædetilgange på fire punkter ved, at den inddrager en eksplicit international
dimension; den fokuserer på varekædens magtforhold, også over tid; den ser på
koordination af hele varekæden som en kilde til konkurrencemæssige fordele; og den
ser på organisatorisk læring som en fundamental mekanisme for opgradering (Gereffi
2001b, p. 1622). Med andre ord inddrager den globale varekædetilgang analytiske
elementer, som afdækker varekædernes magtforhold og derfor også baggrunden for
hvorfor de forskellige funktioner er organiseret som de er i de enkelte varekæder på
tværs af firmaskel og landegrænser. Dermed kan tilgangen bruges i praksis til at
klarlægge virksomheders, regioners eller nationers muligheder for opgradering af
virksomhedsstrukturen ved at identificere hvilke aktører, som skal ’påvirkes’ og
derved ligge til grund for virksomhedsstrategier og initiativer fra myndighedernes
side. Opgradering refererer til processer, hvor virksomheder øger graden af viden i
produktionen eller bevæger sig over i mere beskyttede markedsnicher for at forbedre
sin konkurrencesituation. Opgradering behandles nærmere i et senere afsnit.
I den globale varekædeanalyse er der fire analytiske dimensioner, som har betydning
for varekæders konfiguration (Raikes et al, 2000):
•
•
•
•

input-output strukturen
den geografiske udbredelse
styringsformer
de institutionelle rammer

2

Aktører refererer til de involverede virksomheder. I dette tilfælde er der bl.a. tale om fiskefartøjer,
fiskefabrikker, tradere og kunder m.fl.
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De to første dimensioner, input-output strukturen og den geografiske udbredelse,
benyttes hovedsagelig til at beskrive kædens fysiske struktur, mens der i de to næste
dimensioner ses på de faktorer, der er med til at bestemme kædens egenskaber. Det er
især varekædernes styringsformer, som har været fokus for den globale varekædeanalyse. Her ses på hvordan varekæder koordineres og hvilke aktører om nogen, der
styrer de øvrige aktører i kæden. De institutionelle rammer refererer til faktorer, som
ligger udenfor kædens aktørers direkte indflydelse. Der kan være tale om national og
international lovgivning, handelsaftaler, forbrugerkrav, standarder og certificeringsordninger m.m.. Kædens aktører er således underlagt eksterne faktorer, men det er op
til de enkelte aktører hvordan, de reagerer på disse.
Disse institutionelle rammers indflydelse kan medføre markante skift i varekæder:
geografisk, hvor varekædens fysiske struktur ændres, som tilfældet var da kystlandene
indførte 200 sømil fiskerigrænse, hvorved store dele af verdens fiskerflåders grundlag
blev revet væk under dem, eller de kan ændre varekædernes styringsformer som da
den britiske regering i 1990 vedtog en ny fødevaresikkerhedslov (Dolan & Humphrey,
2004).
Da analysens formål er at undersøge mulighederne for at forbedre den færøske
fiskeforarbejdende industris muligheder for at bevare eller forbedre sin konkurrencesituation i forhold til den internationale konkurrence, fokuseres der i analysen på
kædernes styringsformer og opgradering. De forskellige varekædetyper repræsenterer
forskellige muligheder for at forbedre sin position i varekæden via opgradering, da de
ledende aktører, har forskellige strategier og motiver for selv at koordinere
aktiviteterne i kæderne.

2.2 Kædernes styringsformer
Kædernes styringsformer er et centralt begreb i den globale varekædeanalyse, og har
været genstand for en lang række empiriske studier. Dolan & Humphrey (2000 og
2004) beskæftiger sig med den afrikansk-engelske varekæde for frugt og grønt. Fold
(2001 og 2002) analyserer den internationale varekæde for kakao, og Gereffi (1999b)
studerer den asiatiske beklædningsindustri og dens relationer til amerikanske købere.
Det er især beklædningsindustrien i Asien, og senere i Caribien og Mexico, landbrug i
ulandene, fortrinsvis i Afrika og bilindustrien, som har været genstandsfelt for disse
studier.
Begrebet dækker over hvordan kæder koordineres og styres. Eksplicit koordination
benyttes af den ledende aktør (lead firm) til at styre kædens øvrige aktører. Det gøres
ved at bruge andre mekanismer end markedet, hvormed de ledende aktører antager en
mere direkte koordinerende rolle i kæden. Humphrey og Schmitz (2002, p. 1021)
identificerer tre parametre, som er centrale for denne koordination af kæden:
1. Hvad der skal produceres
2. Hvordan det skal produceres
3. Den fysiske produktionsstrøm (hvor meget, hvornår og hvordan
transporten skal håndteres)
Oveni disse tre parametre kan også lægges pris, da de store aktører i stigende grad er i
stand til at presse priserne til egen fordel ved at produkter og produktionsprocesser
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udformes, så prisen ligger under et vist niveau. De kan yderligere presse prisen ved at
bruge flere leverandører og ’spille’ dem ud mod hinanden, eksempelvis ved at afholde
omvendte auktioner, hvor den billigste får ordren. Derudover er store globale købere i
stand til at presse prisen yderligere alene i kraft af deres størrelse3.
Det er især de to første parametre, som har betydning for styring af varekæder, og det
er i stigende grad købere, som bestemmer disse. Udover intern fastsættelse af disse
parametre, er der også en række eksterne forhold, de institutionelle rammer, som
påvirker både hvordan produkter skal produceres og de fysiske produktionsstrømme.
Der kan her være tale om forskellige former for standarder og andre forhold som
eksempelvis handelsaftaler, national og international lovgivning, forbrugerkrav og
relaterede kampagner.
Der er pres fra forbrugere om at virksomheder skal handle socialt ansvarligt og
miljørigtigt. Det betyder bl.a. at de ledende aktører i stigende grad stiller krav til sine
samarbejdspartnere om bæredygtig brug af ressourcer og minimumkrav til
arbejdsforhold osv. Der er generel tendens til, at disse virksomhedsbaserede
regelværk eller retningslinier bliver ført op på et bredere fundament til branchedefinerede regler og standarder. NGOer og offentlige myndigheder indlemmes i
stigende grad i formuleringen af disse standarder, og certificeringen foretages af
uafhængige certificeringsselskaber. Dette øger standardernes legitimitet hos
forbrugeren, og derved også deres anvendelighed for de ledende aktører, som kan
bruge det i deres marketingskampagner. Marine Stewardship Council (MSC) er
eksempelvis etableret af Verdensnaturfonden i samarbejde med Unilever med
Forestry Stewardship Council som forbillede. Organisationen arbejder for
udbredelsen af bæredygtigt fiskeri og at få forbrugerne til at købe certificerede
fiskeprodukter mærket med MSC logoet, dvs. fiskeprodukter baseret på biologisk
bæredygtigt fiskeri. Dette gøres bl.a. også ved at påvirke fiskeriorganisationer,
regeringer, forskningsorganisationer og miljøgrupper (Marine Stewardship Council,
2003).
Samtidig betyder en stigende kompleksitet i selve produktionen og styring af
varekæderne, at de ledende aktører i højere grad må tage sektorspecifikke eller endda
virksomhedsspecifikke standarder i brug, da de generiske globale standarder ikke er
dækkende (Nadvi og Wältring, 2003). Der er et modsætningsforhold mellem produktudvikling, innovation og produktdifferentiering på den ene side og standarder på den
anden, da udviklingen gør, at standarderne forældes og må ændres for at følge med.
Disse standarder kan både være formuleret af branchen selv eller af myndighederne.
EU kræver f.eks. at alle virksomheder, som forarbejder fødevarer skal overholde
Hazards Analysis and Critical Control Points (HACCP) standarden om
fødevaresikkerhed. En række supermarkedskæder eller deres brancheorganisation
stiller yderligere krav, hvor overholdelse af HACCP blot er et af kriterierne. British
Retail Consortium kræver udover at HACCP er implementeret, at virksomheden har
et dokumenteret og effektivt kvalitetsstyringssystem, og kontrol af fabrikkers
miljøstandarder (produkt, proces og personel) (British Retail Consortium, 2003).

3

Supermarkedskædernes centrale indkøb er eksempler på dette. Konsolideringen af
supermarkedskæderne i Europa og Nordamerika lægger således pres på leverandørerne.
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For de ledende aktører er det som regel af interesse, hvis det er muligt, at bruge de
generiske eller sektorspecifikke standarder med deres eksterne certificering, da det
reducerer deres omkostninger i forbindelse med koordination af varekæderne at lade
andre håndhæve overholdelse af standarderne. Samtidig sikrer disse brede standarder
også, at det ikke kun er den enkelte ledende aktør, som bærer disse omkostninger,
men at de er jævnt fordelt blandt konkurrenterne (Dolan og Humphrey, 2004)
Man kan således forvente, at en supermarkedskæde vil benytte eksternt formulerede
standarder om muligt, ved at bruge standarder formuleret af brancheorganisationen,
eller evt. standarder formuleret i samarbejde med NGOer, med ekstern certificering,
som erstatter dens egne standarder (tabel 2.1). Som eksempler kan nævnes British
Retail Consortium (MRC) teknisk standard og Marine Stewardship Council (MSC)
certificering, som er hhv. sektorspecifik og global i sin dækning. Fælles for begge er,
at de er frivillige. Andre standarder er tvungne. Eksempelvis skal alle fødevareproducenter i EU leve op til Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
standarden, som skal sikre at fødevareindustrien producerer sikre madvarer.

Parameter fastsættelse

Tabel 2.1 Parameter fastsættelse og håndhævelse – nogle eksempler.

Ledende aktør

Parameter håndhævelse
Ledende aktør
Eksterne aktører
Parametre sat af den ledende aktør,
Den ledende aktør kræver af sine
som selv håndhæver dem
leverandører, at de skal leve op til
eksisterende standarder med
Eksempel:
uafhængig overvågning eller
Firmaspecifikke retningslinier for
certificering
god opførsel (code of conduct)
Eksempel:
Marks & Spencer certificering
BRC certificering
MSC certificering

Eksterne aktører

Parametre sat af eksterne aktører
uden medfølgende håndhævelse
Eksempel:
Sociale standarder
Rimelige arbejdsforhold

ISO 9000 standarden
Eksterne aktører stiller krav, som
certificeres af eksterne aktører
Eksempel:
HACCP standarden

Bygger på Humphrey og Schmitz (2001) og Nadvi og Wältring (2003).

Styringsformerne har indtil videre været det element i den globale varekædetilgang,
som har fået den største opmærksomhed. Det skyldes, at det er her, det er muligt at
identificere de ledende aktører, adgangsbarrierer og opgraderingsmuligheder, og
derved også de involverede virksomheders muligheder for at ændre deres position i
kæden. Adgangsbarrierer er et centralt begreb i denne henseende, da dette er
afgørende for konkurrenceforholdene og kædernes magtstrukturer. Fortjenesten ligger
i de segmenter af varekæden, som er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer for nye
aktører. Derfor er det afgørende for virksomheder, der ønsker at bevare eller forbedre
sin konkurrenceevne, at deres aktiviteter indenfor kæden ligger i disse relativt
beskyttede og profitable segmenter.
Der blev i starten kun skelnet mellem to varekædetyper: producentdrevne og
køberdrevne. De producentdrevne varekæder er kendetegnet ved høje adgangs8

barrierer i produktionen, og det er producenterne som bestemmer kædernes
konfiguration. Disse varekæder er typisk kendetegnet ved at være styret af globale
oligopoler (Gereffi, 2001), med bil- og flyindustrien som klassiske eksempler.
Køberdrevne varekæder er derimod kendetegnet ved lavere adgangsbarrierer (og
fortjeneste) i produktionsleddet, hvorimod der er langt højere barrierer i design og
marketing segmentet. Disse kæder styres typisk af store globale købere såsom
supermarkedskæder, mærkevareproducenter og af firmaer som Nike, der ikke selv
ejer produktionsfaciliteter, men som ’outsourcer’ produktionen og selv står for design
og markedsføring. Der er med andre ord sket en opsplitning af ejerskab og
produktion. Denne oprindelige opdeling i to kædestyringsformer identificerer kun en
enkelt ledende aktør, og styringsformen er den samme for hele kæden. Samtidig tager
denne opdeling ikke højde for ændringer af magtstrukturen over tid i kæden - der var
med andre ord ikke nogen indbygget dynamik i tilgangen (Raikes et al 2000).
Dette har ført til en opdateret og mere nuanceret teori om globale varekæders
styringsformer. Sturgeon (gengivet i Gereffi et al 2003, p. 4) kom med tre former for
relationer mellem leverandør og køber, som skelner mellem transaktionskompleksiteten i de forskellige forhold: vareleverandør (på markedsbasis), bundne
leverandører og leverandører af nøgleklare produkter4. Produktionssystemer som er
afhængige af nøgleklare leverandører blev kaldt for modulære produktionsnetværk.
Humphrey og Schmitz (2002) skelner mellem fire forskellige relationer mellem
leverandører og købere: marked, netværk (mere ligeværdig forhold), quasihierarki
(asymmetrisk magtforhold, hvor en ledende aktør spiller en dominerende rolle) og
hierarki. Siden er kædetypologien videreudviklet i Gereffi et al (2003), hvor de, ud
over de to ekstremer marked og hierarki, skelner mellem tre former for styringsformer
i netværk, samtidig med at der er indført en typologi, som kan redegøre for skift over
tid i varekædernes styringsformer.
Da teorien præsenteret i Gereffi et al (2003) er den mest udbyggede og anvendelige
redegørelse af varekæders styringsformer, vil der hovedsagelig blive fokuseret på
denne i analysen. Det skal bemærkes, at teorien ikke skal opfattes som en fyldestgørende opgørelse af varekædetyper, og at varekæder ikke udvikler sig efter en
fastlagt kurs (ibid., p. 16).
Ved at kombinere og bygge videre på andre begreber fra, især økonomiske,
discipliner, identificerer Gereffi et al (2003, pp. 5) tre bestemmende faktorer, som
danner baggrunden for en teori om varekæders styringsformer.
•
•
•

Transaktionskompleksiteten – hvor stor udveksling af information og viden,
der er nødvendig for at en transaktions kan gennemføres.
I hvilken udstrækning denne information kan kodificeres.
Leverandørernes kompetencer (både nuværende og potentielle).

Ved at tillægge disse tre faktorer to forskellige værdier, høj eller lav, har de fundet
fem forskellige, eksisterende varekædetyper, mens tre kombinationer enten er
usandsynlige eller ikke udgør en varekæde (Tabel 2.2). De tre former, som ikke
forekommer i den virkelige verden, er varekæder med lav transaktionskompleksitet
kombineret med lav kodificering som, uanset leverandørernes kompetencer, ikke er
4

På engelsk kaldes de hhv. ‘captive supplier’ og ‘turn-key supplier’
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sandsynlige. Kombinationen af lav transaktionskompleksitet, høj kodificering og
manglende kompetencer hos leverandørerne, vil højst sandsynligt føre til eksklusion
af leverandørerne. Dette fører til fem grundlæggende former for styring af varekæder:
1. Marked – høj grad af kodificering, lav grad af koordination og
kompetente leverandører. Lave omkostninger forbundet med skift af
partner.
2. Modulære varekæder – komplekse (”standard”) produkter med høj
grad af kodificering og høje leverandørkompetencer. Lave
omkostninger ved at skifte partner.
3. Relationelle varekæder – komplekse transaktioner som ikke kan
kodificeres; meget kompetente leverandører og udveksling af ’tacit’
viden; høj grad af eksplicit koordination. Gensidig afhængighed og
store omkostninger forbundet ved skift af partner for begge parter.
4. Bundne varekæder – kombinationen af høj kompleksitet, høj grad af
kodificering og lav leverandørkompetence nødvendiggør at den
ledende aktør tager en direkte styrende rolle, hvilket kan betyde, at
leverandøren ’bindes’ for at forhindre andre købere at indkassere
fortjenesten af deres bestræbelser ved opportunistisk adfærd fra
leverandørens side. Dette fører til at leverandørerne står overfor store
økonomiske risici ved at skifte kunde.
5. Hierarki – når komplekse transaktionernes ikke kan kodificeres og
leverandørernes kompetencer er lave. Virksomheden udvikler og
producerer varer internt.
Tabel 2.2 Hovedfaktorer for styringsformer i globale varekæder.
Styringsform
Marked
Modulær
Relationel
Bundet
Hierarki

Transaktionskompleksitet
Lav
Høj
Høj
Høj
Høj

Evne til
kodificering af
transaktioner
Høj
Høj
Lav
Høj
Lav

Leverandørbasens
kompetencer
Høj
Høj
Høj
Lav
Lav

Grad af eksplicit
koordination og
magtasymmetri
Lav

Høj

Kilde: Gereffi et al (2003, p. 8).

Ved at tildele de tre faktorer en værdi, har tilgangen fået indbygget en vis form for
dynamik, hvor den kan redegøre for, hvordan og hvorfor opgradering og ændringer i
magtforholdene og styringsformerne kan finde sted. Gereffi et al (2003, pp. 10)
forklarer således hvordan ændringer er sket i fire forskellige kæder: cykelindustrien,
beklædningsindustrien, friske grøntsager og den amerikanske elektronikindustri.
Ændringerne i disse fire varekæder forklares ved skift af ovenstående tre faktorers
værdier. Men Gereffi et al (2003) erkender også, at faktorer ud over disse tre, har
indflydelse på kædernes styringsformer. Der kan være tale om handelsaftaler og
lovgivning som påvirker kædernes konfiguration. Også produkternes karakter kan
have betydning, da et lille, usikkert og/eller ustabilt udbud, evt. som følge af råvaresituationen, kan føre til tættere relationer mellem aktører, som ellers ville have handlet
på markedsbasis (jvf. tabel 2.2).
Marked og hierarki repræsenterer de to yderpunkter med hhv. meget lav grad af
eksplicit koordination og fuldstændig kontrol. For den globale varekædeanalyse er det
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dog de mellemliggende netværksformer, som har den største interesse, da det er
indenfor disse, at den eksplicitte koordination i forskellig grad sker mellem kædens
aktører.
Almindelige markedsrelationer er den billigste form for styring, og er især fremherskende når det drejer sig om standardvarer som nemt kan kodificeres. Der er
mange leverandører og købere, og den store udbredelse betyder, at der ikke er
’specifikke værdier’ forbundet med produktionen. Der er stort set ingen eksplicit
koordination forbundet med transaktionerne, og køberne køber produkter designet af
leverandørerne eller producenternes ’standard’ produktionskapacitet og leverer selv
designet (Humphrey og Schmitz, 2002). Det store antal aktører på begge sider betyder
samtidig at omkostningerne ved at skifte partner er lav.
Selv om eksplicit koordination af varekæden er ressourcekrævende og medfører
ekstra omkostninger for den ledende agent, er der en række faktorer, som betyder at
man må gå bort fra at lade kæden koordineres på markedsbasis. Når transaktionskompleksiteten stiger, nødvendiggøres således en højere grad af koordination.
Hyppige, komplekse og specialiserede transaktioner, tidspres og ’asset specificity’ gør
markedsrelationer ineffektive. Ved at bruge uafhængige leverandører sikres
fleksibilitet og samtidig forhindres forældelse i situationer præget af usikker efterspørgsel. Samtidig kan uafhængige leverandører også besidde komplimentere
kompetencer og specialiserede værdier, som køberne enten kan have svært ved at
udvikle eller bestyre omkostningseffektivt selv (Humphrey & Schmitz, 2002, p.
1021). Disse forhold fører til forskellige former for netværk med varierende grad af
eksplicit koordination.
Når det drejer sig om komplekse varer som kan kodificeres samtidig med, at
leverandørerne er kompetente, kan der være tale om modulære varekæder med relativt
simple kontaktflader aktørerne imellem, da produkterne dækkes af produkt- eller
processtandarder, og informationen som flyder mellem dem ikke kræver overvågning
og kontrol. Leverandørerne har internaliseret kompetencer bestående af design,
produkt- og procesinnovation, og kan levere færdige varer eller moduler. For begge
parter gælder, at omkostningerne ved at skifte partner er relativt små, da
leverandørerne kan levere til flere kunder, og køberne kan vælge mellem flere
kompetente leverandører, hvorved magtforholdene er ret symmetriske. Denne
netværksform har mange af markedets fordele, men transaktionerne involverer også
flere andre informationer end blot pris, og aktørerne besidder komplementære
kompetencer. Denne varekædeform er eksempelvis udbredt indenfor bilindustrien.
Når transaktionskompleksiteten er høj, kodificeringen er lav og leverandørernes
kompetencer er høje, er relationelle varekæder, med relativt symmetriske magtforhold aktørerne imellem, almindelige. Der er tale om ’tacit’ viden, som veksles
mellem to aktører, og leverandøren besidder specielle komplimentere kompetencer,
som gør uddelegering attraktiv for køberen. Der er en udtalt gensidig afhængighed, da
udvekslingen af kompleks information som ikke kan kodificeres, betyder hyppige
ansigt til ansigt interaktioner og en høj grad af eksplicit koordination. Der er for begge
parter betydelige omkostninger forbundet med at skifte partner.
Bunde varekæder forekommer, hvor muligheden for at kodificere komplekse
transaktioner kombineret med leverandører med manglende kompetencer tvinger
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ledende aktører til at tage direkte koordinerende rolle i kæden med en høj grad af
kontrol og overvågning af leverandørerne, uden dog at internalisere aktiviteterne.
Leverandørerne bliver transaktionelt afhængige, da den ledende aktør søger at binde
leverandørerne til sig for at undgå at andre skummer fløden af deres anstrengelser.
Dette kan gøres gennem sanktioner og at stille nok ressourcer og markedsadgang til
rådighed. For leverandørerne er der derfor store omkostninger forbundet ved at skifte
køber. Denne styringsform forekommer typisk i prisfikserede, arbejdsintensive
industrier som beklædningsindustrien, hvor køberne i deres søgning efter profitmaksimering leder efter nye producenter i billigere produktionslande, som regel i
ulandene, hvor kravene på hjemmemarkedet ikke er på højde med de krav som stilles
i markedslandene. Leverandørernes aktiviteter er som regel afgrænset til nogle få
snævre funktioner, typisk indenfor montering, og de er afhængige af den ledende
aktørs input mht. design, logistiske funktioner, råmateriale og opgraderingsmuligheder. Dette fører til en kløft mellem leverandørernes kompetencer og de
stillede krav, som tvinger den ledende aktør til selv at koordinere kæden.
I et hierarki er alle kædens aktiviteter varetaget internt i virksomheden. Dette skyldes
en kombination af høj transaktionskompleksitet, ringe mulighed for at kodificere
transaktionerne og manglende kompetencer hos leverandørerne, som gør
’outsourcing’ praktisk umulig. Forhold som udveksling af ’tacit’ viden, behov for
effektiv styring af komplekse input-output strukturer og behov for at beskytte
ressourcer (især intellektuelle) betyder, at styring antager hierarkiformen og ikke
eksempelvis en af netværksformerne.
Den globale varekædeanalyse har i højere grad erkendt, at et mere nuanceret syn på
varekædernes styringsformer, som tillader flere ledende aktører og samtidige
styringsformer i kæderne, er nødvendigt. Ved at opdele varekæder i forsyningskæder,
redegør Sturgeon (2001) således for, hvordan flere styringsformer kan eksistere
samtidig i den samme varekæde. Han opdeler varekæderne i segmenter, adskilt ved
overgangen mellem den ledende aktør og dennes leverandører. Mens varekæder
refererer til samtlige aktiviteter i kæden, dækker forsyningskæder over de aktiviteter,
som fører til produktionen af en vare, eksklusive den ledende aktørs aktiviteter, dvs.
de aktiviteter, som det er overladt til leverandørerne at koordinere. Derved kan
forskellige aktører koordinere hver sit segment af varekæden, som kan antage
forskellige samtidige styringsformer.
Dolan & Humphrey (2004) finder i deres analyse af den afrikanske eksport af frugt og
grønt til engelske supermarkeder, at der i varekæden findes en række forskellige
styringsformer. Det forklares hovedsagelig ved at supermarkederne, den ledende
aktørs, ønsker at nedbringe omkostningerne i forbindelse med koordination af
varekæden ved at omfordele aktiviteterne mellem kædens aktører. Som
leverandørernes (de engelske importørers) kompetencer udvikles, overtager de flere
funktioner, som ligger udenfor supermarkedernes kerneområder og hører til de mindre
profitgenererende aktiviteter. Denne uddelegering af aktiviteter er blevet muliggjort
ved at leverandørernes kompetencer over en periode er blevet udviklet i tæt
samarbejde med supermarkederne, hvilket har tilladt en funktionel opgradering af
leverandørernes aktiviteter. Hvilken styringsform de enkelte segmenter antager, er
afhængig af transaktionernes form og de krav, som stilles til dem.
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De engelske supermarkedskæder konkurrerer hårdt indbyrdes. Derfor blev
produktinnovation og –differentiering vigtige konkurrenceparametre. Dette stillede
store krav til koordination af forsyningskæden, og der udvikledes et relationelt forhold
mellem supermarkederne og deres engelske leverandører, hvor leverandørerne
overtog en række koordinerende funktioner såsom kvalitetskontrol og overvågning.
Forholdet har siden taget en mere modulær form, hvor supermarkederne i et stigende
omfang er begyndt at overlade styring og udvikling af hele varekategorier til en
’kategorikaptajn’ og to andre leverandører (ibid.). Samtidig har importørernes forhold
til de større afrikanske eksportører også ændret sig fra et bundet til relationelt forhold,
da eksportørerne for at begrænse afhængigheden af de nu svagere kategori-importører
(som kan risikere at blive ekskluderet fra kæden) diversificerer til flere markeder.
Samtidig dominerer hierarki og bundne relationer mellem den afrikanske eksportør og
dennes producenter.
Så selv om den ledende aktør ikke aktivt deltager i koordinationen af forsyningskæden, er det i høj grad denne, som sætter parametrene, som de øvrige aktører skal
overholde. Dette har i høj grad indflydelse på hvilken styringsform filamentet antager.
Supermarkederne har overladt det til sine leverandører at tage styringen over
forsyningskæden, hvormed leverandørerne i forhold til de afrikanske eksportører er
den ledende aktør. Derudover har de afrikanske eksportører bundet producenterne til
sig, eller ligefrem selv investeret i plantager. Dette skaber forskellige dynamikker i
varekæden, hvor det er muligt at redegøre for flere samtidige styringsformer i
varekæderne (figur 2.1).
Figur 2.1Fem styringsformer af globale varekæder.

Kilde: Gereffi et al (2003, p. 9).
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2.3 Opgradering
For aktører kan der være store fordele forbundet ved at være med en global varekæde.
Producenter kan få adgang til nye markeder via deres kunder, samtidig med at de kan
få tilført teknisk og organisatorisk viden. Ved at afdække varekæders styringsform, er
det muligt at identificere hvilke muligheder virksomheder har for at styrke deres
position.
Opgradering refererer til processen hvor virksomheder enten øger graden af viden i
deres aktiviteter eller går ind i markedsnicher med adgangsbarrierer for at bevare eller
forbedre konkurrenceevnen (Humphrey & Schmitz, 2002). Opgradering er et centralt
begreb i den globale varekædetilgang, og der er mange, som har beskæftiget sig med
netop dette begreb, da et af den globale varekædeanalyses hovedformål er at analysere
og forbedre virksomheders konkurrencesituation (Gibbon, 2001; Humphrey &
Schmitz, 2002; Gereffi, 1999b). Da det hovedsagelig har været forholdet mellem
købere i de industrialiserede lande og leverandører i ulandene, der har været fokus for
den globale varekædeanalyser, bliver opgradering set som ulandsvirksomhedernes
mulighed for at bevare eller forbedre konkurrenceevnen. For leverandører og
producenter i de industrialiserede lande er forholdene noget anderledes, da de allerede
skal leve op til de samme eller lignende krav, som markederne kræver. De færøske
myndigheder stiller eksempelvis på en lang række områder krav, som er direkte
kompatible med EU'
s og andre industrialiserede landes, deriblandt HACCP
standarden som skal overholdes. Der er med andre ord ikke, som for ulandsleverandørerne, en kløft mellem leverandørkompetencer og køberkrav. Der er således
forskel på aktørernes muligheder for at opgradere eller blive optaget i en varekæde,
afhængig af om de kommer fra et industrialiseret land med allerede høje krav, eller
om de kommer fra et land, som er ’bagud’ i forhold til markedslandene.
Der bliver skelnet mellem fire former for opgradering (Humphrey & Schmitz, 2002,
p. 1020):
1. Procesopgradering, hvor produktionen effektiviseres.
2. Produktopgradering, hvor man producerer mere sofistikerede (og dyrere)
produkter.
3. Funktionel opgradering, hvor man erhverver nye funktioner eller skiller sig af
med eksisterende for at øge det samlede vidensniveau forbundet med
aktiviteterne.
4. Inter-sektoral opgradering, hvor man bruger viden erhvervet i forbindelse
med en aktivitet til at gå ind i aktiviteter.
For aktører er det især attraktivt at opgradere ved at tillægge sig nye funktioner i
segmenter, hvor adgangsbarriererne er højere, eller opgradere horisontalt ved at
benytte allerede erhvervet viden til at udvide til andre sektorer, eksempelvis udnytte
viden i forbindelse med produktion af fjernsynsapparater til at gå ind i produktion af
computerskærme. For de ’påhæftede’ virksomheder er disse opgraderingsmuligheder i
høj grad betinget af to faktorer: den ledende aktørs kernefunktioner og strategiske
fokus og de ’påhæftede’ virksomheders og omgivende institutionelle nærmiljøs vilje
og evne til at foretage de nødvendige investeringer, fysisk i teknologi såvel
menneskeligt i uddannelse og kompetenceudvikling (Humphrey & Schmitz, 2002, pp.
1024).
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Kædernes styringsform har afgørende betydning for virksomheders mulighed for at
opgradere, da det i overvejende grad er afhængig af den ledende aktørs strategiske
intentioner, om i hvilken grad den er villig til at afgive funktioner. Hvis kæden styres
af en køber, hvis kompetencer og fortjeneste ligger i markedssegmentet (marketing,
branding eller salg), er der stor sandsynlighed for, at den ledende aktør er villig til at
afgive funktioner i forbindelse med koordination af kæden. Ved at omdefinere
grænsefladen mellem aktørerne ved at ændre de involverede aktørers aktiviteter, kan
kædens koordinationsomkostninger (i hvert fald for den ledende aktør) sænkes,
forudsat at leverandørerne har de rigtige kompetencer. Derimod er der ikke sandsynligt, at en ledende aktør hvis kernefunktioner ligger indenfor produktion eller
koordination af kæder afgiver nogen af disse funktioner (Humphrey & Schmitz,
2002). Men for at kunne udnytte evt. afgivelser fra den styrende aktør, er det
nødvendigt for de virksomheder, som vil opgradere, at der investeres i den nødvendige teknologi og institutionelle forhold som uddannelse, kompetencer og logistik.
Her kan der være tale om investeringer fra både de involverede virksomheder og
lokale eller nationale myndigheder.
Den globale varekædelitteratur beskæftiger sig ikke meget med opgradering indenfor
fiskeindustrien. Phyne og Mansilla (2003) fandt i deres studie af den chilenske
opdrætsindustri eksempler på funktionel opgradering, hvor aktører brugte deres
kompetencer indenfor opdræt til at omdefinere deres aktiviteter fra opdræt til støtteaktiviteter, dels som følge af en lovændring, som åbnede op for en markedsniche med
transport af levende fisk fra opdrætslokaliteterne til forarbejdningsstedet, og dels fordi
de vigende verdensmarkedspriser gjorde ’outsourcing’ af visse aktiviteter relevant. De
begrænsede muligheder for at opdrætte laks, pga. de klimatiske og geografiske krav,
øger opdrætternes muligheder for at opgradere, især hvis efterspørgslen stiger, selv
om varekæden er køberdreven. De ledende aktører, dvs. supermarkederne, har således
ikke samme mulighed for at finde nye billigere leverandører i andre lande, som de
eksempelvis har det for frugt og grønt. I modsætning til andre køberdrevne kæder, er
opdrætsindustrien kendetegnet af forholdsvis høje adgangsbarrierer pga. de store
kapitalkrav, som er forbundet med opdrættet.
Mansfield (2003b) beskæftiger sig med den internationale produktion og handel med
surimi med fokus på kvalitet og dennes indflydelse på varestrømmene. Hun
beskæftiger sig ikke direkte med varekædens styringsformer og opgradering, og
hendes brug af den globale varekædeanalyse er i højere grad afgrænset til de to første
dimensioner. Men der er aspekter af hendes ’kvalitetsgeografi’, hvor opgradering kan
iagttages. Ny teknologi og nye produktionsprocesser har muliggjort introduktion af
nye arter og fangstlokaliteter. Samtidig er ekspansion til markeder forbundet med
udvikling af nye produkter. Der er altså sket opgraderinger på en række områder, både
med hensyn til produktionsprocesserne og med selve produkterne, som hænger nøje
sammen med surimis kvalitetskriterier.
I min analyse anlægges et mere eksplicit syn på varekædernes styringsformer og
opgraderingsmulighederne for aktørerne i de forskellige varekæder. Fokus for
analysen er den færøske fiskeforarbejdende industris muligheder for at forbedre sin
konkurrencesituation. Derved adskiller den sig fra Mansfield (2003b) ved at den tager
udgangspunkt i industrien og ikke har sit fokus på de globale processer som skaber
eller påvirker varestrømmene, men lægger sig mere op ad Phyne og Mansillas (2003)
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industrispecifikke analyseniveau. Min analyse beskæftiger sig dog ikke med sociale
forhold, og anlægger i stedet et forholdsvist strukturelt niveau.
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3 Feltarbejdsmetode
I perioden august-september 2003 blev der foretaget et feltstudie på Færøerne, hvor
der blev udført en række interviews med respondenter og informanter. Formålet var at
skaffe informationer om den fiskeforarbejdende industri, dens struktur og eksterne
relationer. I det følgende vil dataindsamlingsfasen blive gennemgået. Først ses der på
udvælgelsen af respondenter, dernæst gennemgås interviewguiden. Til sidst behandles
indsamlingsproceduren.

3.1 Valg af analyseenheder
Analysens formål er at undersøge den færøske fiskeforarbejdende industris struktur og
konkurrencesituation, og muligheder for at forbedre denne. Derfor udvalgtes
respondenterne fra de virksomheder, som var involveret i forarbejdning af fisk. Dette
inkluderede også fabrikstrawlernes ombordproduktion. For at danne et så nuanceret
og komplet billede af forarbejdningsindustrien som muligt, var målet fra starten at
interviewe flest mulige respondenter.
Dette valg er delvist sket på bekostning af andre analytiske niveauer i varekæderne.
De vertikale relationer blev således hovedsagelig belyst fra forarbejdningsindustriens
side. Ved ikke at inddrage kundesegmentet bliver billedet mindre nuanceret og
detaljeret, og analysen af varekædernes styringsformer påvirkes følgelig af dette, da
købernes opfattelse af producent-køber relationerne, problemstillinger,
konkurrencesituation og deres strategier ikke indgår. Men da analysens fokus som
nævnt er den fiskeforarbejdende industri, blev det imidlertid vurderet, at fordelene var
større end ulemperne. Samtidig måtte der også tages hensyn til økonomiske ressourcer
og tidsforbruget. Hvis kun nogle enkelte respondenter skulle udvælges, ville flere
forhold i kæderne kunne blive overset, og en afgrænsning ville være subjektivt
funderet, baseret på mine egne forhånds formodninger om hvilke virksomheder var
relevante for analysen.
For at få et mere nuanceret billede af forarbejdningsindustriens relationer opstrøms
såvel som nedstrøms i varekæderne, blev der også foretaget en række interviews med
informanter fra varekædernes andre led. Ved at inddrage disse, dækkede det
indsamlede materiale alle færøske aktørgrupper af betydning for styringen af
varekæderne, da det måtte formodes at støtteindustrierne (transport, elektronik mv.)
ikke har nogen direkte indflydelse på styringen.
Tilsammen blev 24 respondenter interviewet. De repræsenterede fabrikstrawlere,
enkelt-fabrikker og koncerner, som tilsammen repræsenterede 40 produktionsenheder,
dvs. størstedelen af den færøske fiskeforarbejdende industri. Da der var tale om
direktører, fabrikschefer og sælgere, havde de et indgående kendskab til deres
virksomheds aktiviteter, eksterne relationer og strategier. Informanterne kom fra de to
største tradere, råfiskekøbernes organisation og et enkelt langlinefartøj. Også her var
der tale om informanter med et godt kendskab til industrien. Selv om informanterne
således kun inkluderede en enkelt fra flåden, viste det sig at respondenter fra fabrikstrawlere også repræsenterede ferskfisketrawlere. Dermed dækkede det indsamlede
materiale fangstled, forarbejdningsled og salgsled.
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Disse primærdata blev i analysen suppleret med anden litteratur, aviser og statistiske
kilder. Kombineret giver disse et forholdsvis bredt billede af forarbejdningsindustriens eksterne relationer og betingelser.

3.2 Interviewguiden
Denne spørgsmålsrække havde til formål at afdække de forhold, de færøske
fiskeforarbejdende og eksporterende virksomheders forhold og betingelser i
varekæderne, både opstrøms til flåden og nedstrøms til køberne.
Interviewguiden var udformet med en række generelle spørgsmål med uddybende
underspørgsmål og nogle ’stikord’, både for at hjælpe intervieweren, men også for at
give respondenten nogle ’clues’, da han måske ikke lige tænkte på alle de aktuelle
forhold.
Fremgangsmåden bestod af strukturerede interviews, hvor der blev benyttet en
interviewguide, som bestod af fem hovedgrupper, der hver havde som formål at
afdække bestemte aspekter af de varekæder, de enkelte virksomheder var en del af.
Formålet med denne inddeling var at belyse de enkelte led i varekæden fra råvare til
salg af det færdige produkt. Interviewguiden var opdelt i følgende fem grupper:
1.
2.
3.
4.
5.

Generelle spørgsmål
Indkøb af råfisk
Virksomhedens produktionsforhold
Salg og strategier af produkterne
Institutionelle rammer

Den første del af interviewguiden bestod af en række spørgsmål, som dannede et
generelt billede af den pågældende virksomhed. Disse gav et billede af virksomheden
over tid hvor der blev spurgt om etablering, baggrund for etablering, evt.
omstrukturering i forbindelse med den økonomiske krise i 1990erne osv. Derudover
blev der spurgt om virksomhedens størrelse ved at spørge om såvel som den
økonomiske som den produktionsmæssige omsætning og arbejdsstyrkens størrelse.
Den næste gruppe var rettet mod virksomhedens indkøb af råfisk. Her blev der spurgt
om hvor og hvordan råfisken blev købt, og hvilke forhold der var mellem køber og
sælger. Disse spørgsmål skulle klarlægge transaktionen fra flåde til
forarbejdningsindustri.
Spørgsmålene i den tredje gruppe omhandlede virksomhedernes produktion. Her blev
der spurgt om fabrikkernes produktionsapparat og -kapacitet, hvordan produktionen er
organiseret og hvad der styrer den, og hvad der bliver produceret. Til sidst blev der
spurgt om horisontalt samarbejde og virksomhedens fremtidsplaner. Disse spørgsmål
skulle afklare forhold omkring selve produktionen; hvilke faktorer, der er
bestemmende for produktionen, hvad der produceres og evt. synergieffekt ved
samarbejde med andre virksomheder i den færøske fiskeindustri.
Salg af produktionen var temaet i den fjerde gruppe. Her søgtes forholdene til
kundeleddet afklaret, og om muligt at finde ud af magtforholdet mellem producent og
køber. Denne gruppe må betegnes som den vigtigste, da det i høj grad er
forbindelserne til kunderne, der ligger som baggrund for al produktionen. Ved at
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klarlægge disse forhold, er det muligt at positionere de enkelte virksomheder i deres
respektive varekæder i relation til kunderne og derved deres position i kæden.
Salgsforholdene afdækker kædens styringsform. Spørgsmålene drejede sig om
kundetype, om forholdet mellem de færøske producenter og kunderne, hvilke
salgsmekanismer der gjorde sig gældende og muligheden for at komme i kontakt med
nye kunder. Ved at se på muligheden for at udvide kundekredsen, eller evt. at skifte
nuværende kunder ud, kan der dannes et billede af de færøske eksportørers
forhandlingsmagt i forhold til køberne. Lidt i forlængelse af dette, blev der spurgt om
virksomhedens strategi. Dette sidste spørgsmål kan give et indblik i virksomhedens
syn på egen situation og evt. fremtidspotentiale.
Tabel 3.1 Interviewguidens hovedspørgsmål.

Grupperede spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvornår er virksomheden etableret?
Har den altid ligget, hvor den ligger nu?
Hvor stor er omsætningen?
Hvordan er virksomhedens ejerforhold?
Hvordan er virksomhedens struktur?
Hvad har bestemt lokaliseringen af virksomheden?
Hvad har været de største problemer i forbindelse med
etableringen af virksomheden?
1. Hvem køber I råfisken af?
2. Er der tale om faste leverandører?
3. Hvordan foregår indkøbsprocessen?
4. Er der sæsonvariationer?
1. Hvor stor er kapaciteten og kapacitetsudnyttelsen?
2. Hvilke produktionsanlæg har I?
3. Hvordan foregår produktionen?
4. Har købere haft nogen indflydelse på valg og udformning
af produktionsprocessen?
5. Hvordan er forholdene vedrørende arbejdskraften?
6. Hvilke produkter producerer virksomheden?
7. Hvad bestemmer hvad der produceres?
8. Hvordan vil I betegne jeres lagerkapacitet?
9. Samarbejdes der horisontalt med andre i
forarbejdningsindustrien?
10. Hvilke fremtidsperspektiver er der i produktionen?
1. Hvem sælger I til?
2. Er der tale om faste aftagere?
3. Hvordan foregår salgsprocessen?
4. Hvilke faktorer er vigtige for aftager?
5. Hvordan etableres kontakt med nye kunder?
6. Hvilke strategier følger I?
1. Hvilke krav stilles der til produktionen?
2. Hvordan påvirker disse krav virksomhedens produktion?
3. Hvilken indflydelse har handelsaftaler på jeres eksport?

Teoretisk perspektiv

Introduktion
Giver et overblik over
virksomhedens historie,
størrelse og fysiske struktur.

Indkøb af råfisk
Relationerne mellem fiskeflåden
og produktionsleddet.
Produktion
Produktionsforhold og hvad der
er bestemmende for
produktionen.

Salg af produktionen
Relationerne mellem producent
og købere.

Regulerende institutioner
For at danne et overblik over
institutionelle rammer.

Den sidste gruppe af spørgsmål omhandlede eksterne forhold, som havde indflydelse
på virksomheden. Det drejede sig om krav til produktionen fra myndighederne, især
HACCP og miljø, og hvordan disse krav har haft indflydelse på produktionen. I løbet
af feltstudiet blev spørgsmål tilføjet om krav fra private, eksempelvis Marks &
Spencer i England og British Retail Consortium. Derudover blev der i nogle tilfælde
(især interviews i slutningen af feltstudiet) spurgt om certificeringsordninger som
Marine Stewardship Council5 og om modstand mod grindedrab indgik i deres
5

www.msc.org
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strategiske overvejelser. Til sidst blev der spurgt om handelsaftaler havde betydning
for produktion og eksport.

3.3 Dataindsamlingsprocedure
Alle interviews blev foretaget i arbejdstiden, og derfor var det nødvendigt at tage
hensyn til respondenternes arbejdsskema. Især respondenterne fra de mindre
virksomheder var involverede i indkøb af råfisk over Fiskamarknaður Føroya, hvilket
forhindrede interviews om formiddagen kl.10-12. De fleste interviews blev aftalt med
kort varsel, og flere blev udført nærmest fortløbende; da jeg var færdig det ene sted,
kørte jeg direkte videre til det næste. På grund af at formiddagen stort set ikke kunne
bruges, blev de fleste interviews foretaget om eftermiddagen. Dette sammen med
interviewenes længde betød, at der kun kunne gennemføres et til to interviews per
dag.
De fleste interviews blev båndet. Dette åbnede i højere grad op for afvigelser fra
interviewguiden. Der blev således også kommet ind på generelle problemstillinger i
den færøske fiskeindustri. Grundet tekniske problemer blev de sidste interviews ikke
optaget. Jeg var derfor nødt til at tage notater, og det gik følgelig ud over
interviewenes detaljerings- og frihedsgrad.
Selv om der var tale om strukturerede interviews, baseret på interviewguiden, blev der
også i flere tilfælde kommet ind på andre problemstillinger, som siden kunne danne
baggrund for nye spørgsmål til efterfølgende interviews. Denne udflugt fra strukturen
gav en dybere indsigt i den færøske fiskeindustri, som jeg på ikke forhånd kendte til
eller ikke havde overvejet. At de fleste interviews blev optaget, gjorde betingelserne
for denne mere generelle snak betydeligt nemmere, da der ikke skulle tages noter hele
tiden.
Respondenterne og informanterne var generelt meget imødekommende og
interesserede i at diskutere og tale om deres virksomhed, dens relationer og om
industrien generelt. Enkelte gange kom forholdsvis følsomme oplysninger frem, som
jeg blev bedt om ikke at nævne i specialet, hvilket naturligvis blev efterkommet. Dette
kunne tyde på, at forholdet mellem interviewer og respondent/informant fungerede
godt.
Materialets detaljeringsgrad er i relativt begrænset omfang præget af inkonsekvens i
interviewfasen, hvor ikke alle detaljer blev medtaget i alle interviews – hvilket især
var tilfældet for de tidlige interviews. Der er især tale om købersegmentet, hvor der i
starten kun blev spurgt om antal kunder og kun i begrænset omfang om kundetyper.
Derudover er alle interviews også præget af, at de foregik i respondenternes
arbejdstid, hvorved der var et vist tidspres, både bevidst og ubevidst, også i de tilfælde
hvor respondenterne ellers ikke gav udtryk for manglende tid. Ved nogle interviews
ringede respondenternes telefon, eller folk kom ind for ”lige at spørge…”, hvilket var
med til at gøre mig bevidst om tidsfaktoren. Som udefrakommende og kun
repræsenterende mig selv og mine interesser, ville jeg således ikke monopolisere
respondenternes eller informantens tid mere end højest nødvendigt, især set i lyset af,
at interviewguiden bestod af 31 spørgsmål med tilhørende underspørgsmål og
’keywords’, som det tog minimum en halv og gerne en hel time at gennemføre. Flere
af respondenterne gav ved interviewets afslutning også udtryk for, at ”de skulle
videre”.
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I specialets skrivefase blev der endvidere foretaget to supplerende telefoninterviews.
Det ene med en informant fra langlineflåden, mens det andet var et opfølgende
interview med respondenten fra P/F JFK, primært for at undersøge hvordan det
forholdt sig med salg af den nye fabrikstrawlers produktion, sekundært for at uddybe
visse aspekter i forbindelse med det første interview.
I visse henseender var interviewguiden nok for omfattende. Især set i lyset af, at dele
af det indsamlede data ikke indgår i analysen. Et eksempel herpå er forholdene
omkring arbejdsstyrken. Men til gengæld førte det til en ret omfattende indsigt i
industrien. De indsamlede data kombineret med eksisterende litteratur giver et
forholdsvis godt billede af den færøske fiskeforarbejdende industris nuværende
situation og muligheder.
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4 Baggrund for den nuværende industristruktur
Den færøske fiskeindustri har siden begyndelsen gennemgået en række gennemgribende ændringer, nogle foranlediget af teknologiske fremskridt andre af ændrede
rammebetingelser for industrien og igen andre på grund af strukturelle og/eller
økonomiske kriser. Den nuværende industristruktur er ikke nogen undtagelse, da den i
høj grad skyldes en række faktorer med udspring i industristrukturen i de to tiår der lå
forud for den færøske økonomis sammenbrud i starten af 1990erne. Krisen, som bl.a.
skyldtes en række strukturelle problemer i selve industrien og de omgivende
institutionelle rammer, førte til en gennemgribende omstrukturering i løbet af
1990erne.
I dette kapitel bliver baggrunden for den nuværende industristruktur gennemgået.
Først gennemgås nogle af de mest betydningsfulde faktorer og deres betydning for
industristrukturen, og hvordan de uundgåeligt førte til et økonomisk kollaps. Dernæst
ses der på nogle af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at redde industrien og
derved også den bredere færøske økonomi (tabel 4.1).
Tabel 4.1 Nogle udviklingstræk i den færøske fiskeindustri siden 1975.
1975

•

Etablering af Ráfiskagrunnur (konjunkturudligning af råfiskepriser)

1977

•

Fiskerigrænsen udvides til 200 sømil

1983

•

Ráfiskagrunnur nu også styringsinstrument af fangstindsatsen

1985

•

Etablering af Studningsnevnd (Subsidienævnet)

1987

•

Indførelse af fangsttilladelser

1988

•
•

Kondemneringsordning indføres (frem til 1990)
Konkurser begynder at gøre sig gældende indenfor fiskeriet

1990

•

Nedlæggelse af Ráfiskagrunnur og Studningsnevnd

1991

•

Etablering af en offentlig telefonauktion

1993

•

Gældssanering og etablering af Føroya Fiskavirking

1994

•
•

Andelsselskabet Føroya Fiskasøla omdannet til aktieselskab (P/F)
Vedtagelse af ”Lov om erhvervsmæssigt fiskeri” (bl.a. indførelse af TAC)

1996

•

TAC ændres til fiskedage

1997

•
•

Framtaksgrunnur overtager Føroya Fiskavirking og uvirksomme fabrikker sælges
Lov om landingspligt vedtaget

(2005)

•

Kumuleringsaftalen med EU skal efter planen træde i kraft
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4.1 Udvidelse af fiskerigrænserne
Ved fiskerigrænsernes udvidelse fra 12 til 200 sømil i 1977 ændredes fiskeindustriens
betingelser markant. Frem til udvidelsen var det kun kystfiskerflåden, som fiskede i
færøsk farvand og landede til den fiskeforarbejdende industri på land. Udenfor 12
sømilegrænsen konkurrerede den med fartøjer fra andre lande. Der var således ikke
muligt for de nationale myndigheder at regulere fiskeriet. I 1977 mistede den færøske
fjernfiskeflåde, som traditionelt havde fisket i Barentshavet, ved Island, Grønland og
ud for Canadas kyster, det meste af sit fangstgrundlag, og var nødt til at omstille sig til
fiskeri i den nu udvidede færøske fiskerizone.
Den fiskeforarbejdende industri var i løbet af 1950erne gået fra saltfiske- og
klipfiskeproduktion til at producere frosne fileter som følge af udvikling og
introduktion af frysningsteknologi i fiskeindustrien (Toftum, 1994). Fabrikkerne fik
sit råstof fra kystfiskerflåden, som fiskede omkring Færøerne. Produktionskapaciteten
blev kraftigt udbygget i løbet af 1970erne og 1980erne som følge af udvidelsen af
fiskerigrænsen og fjernfiskeflådens omstilling, godt hjulpet på vej af garanterede
minimumpriser og en kraftig subsidiering. På to år (1977-78) blev ferskfisketrawlerflåden eksempelvis udvidet fra 6 til 32 fartøjer (ibid.). Al fangsten blev landet fersk
som følge af lovgivningen, som ikke tillod forarbejdning af fisk fanget i færøsk
fiskerizone.
I princippet var det frit at fiske, da det ikke krævedes fangsttilladelse (som først blev
indført i 1987), og fiskerireguleringen bestod hovedsagelig af biologisk/tekniske
foranstaltninger i form af maskestørrelse, områdereservering mht. fangstmetode,
fredning af gydeområder og tidsbegrænsning af fangstområder (Mørkøre, 1991).
Disse blev senere suppleret af Ráfiskagrunnurs (Råfiskefonden) fiskeridirigerende
prisfastsættelsespolitik.

4.2 Ráfiskagrunnur
Ráfiskagrunnur blev etableret i 1975 på baggrund af oliekrisen i 1973 og har i hele sin
levetid frem til 1990 været en central aktør i fiskeindustrien. Den skulle have en
konjunkturudlignede funktion og sikre fiskeflåden en stabil indhandlingspris som
blev fastsat for 4 måneder ad gangen, baseret på vurderinger og forventninger til
verdensmarkedspriserne, hvilket gav fonden en vis fleksibilitet. Samtidig blev der
fastsat en afregningspris, som var den pris, fiskefabrikkerne skulle betale for fisken.
Denne blev fastsat hver 14. dag baseret på et skøn af hvad de havde råd til at betale.
Fonden skulle i princippet være selvfinansierende ved at fiskefabrikkerne enten skulle
betale til fonden eller få penge udbetalt fra den, afhængig om de var i stand til at
betale indhandlingsprisen eller ej.
Det skulle hurtigt vise sig, at Ráfiskagrunnur ikke kunne klare sine økonomiske
forpligtelser. Derfor måtte landskassen finansiere underskuddet, og fonden blev en
stor økonomisk post på de offentlige finanser. Ifølge Mørkøre (1991) var det
korporative element i Ráfiskagrunnur en vægtig grund til de store udbetalinger fra
fonden, da interesseorganisationerne havde uforholdsmæssigt stor indflydelse på
prisfastsættelsen6.
6

Fondens nævn bestod af to medlemmer valgt af råfiskekøberne, en af fiskerforbundet, en af
kystfiskerne og to valt af landsstyret. Disse valgte så det sidste medlem, som også var formand. Ud af
syv medlemmer var der altså (minimum) fire, som repræsenterede interesseorganisationerne.
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Ved udvidelsen af den færøske fiskerigrænse i 1977 voksede presset på fondens
midler (Mørkøre, 1991). Fangstindsatsen var koncentreret omkring de dyre fiskearter,
torsk og kuller, mens de billigere fiskebestande var klart underudnyttet. Derfor
begyndte Ráfiskagrunnur (uden lovhjemmel i øvrigt) at yde pristilskud til de billigere
arter (bl.a. sej, brosme, rødfisk og blåhvilling) for derved at mindske prisforskellen
mellem arterne, og dirigere fiskeriindsatsen mod de billigere arter. For kuller var det
en rimelig succes, mens det kun lykkedes at bringe fiskeriet af torsk ned på et
biologisk acceptabelt niveau i perioden 1978-80 (Mørkøre, 1993). Det var først i
1983, at Ráfiskagrunnur formelt fik lovhjemmel til at dirigere fangstindsatsen.
Fondens aktiviteter betød, at ellers urentable fiskerier kunne betale sig for flåden.

4.3 Subsidier og støtteordninger
Ud over Ráfiskagrunnur var der en række andre subsidieordninger. Disse kan opdeles
i hhv. minimumsløn til fiskerne og forskellige subsidier til mandskab og rederi over
finansloven (Mørkøre, 1991). I 1985 blev Studningsnevnd (Subsidienævnet) etableret
for at tage sig af sidstnævnte gruppe, som eksempelvis omfattede kg støtte7 og driftssubsidier til fiskefartøjerne. Nævnet blev nedlagt i 1990 sammen med Ráfiskagrunnur.
Figur 4.1 Subsidier til den færøske fiskeindustri i perioden 1974-1998 i mio.kr.

Kilde: www.hagstova.fo/hagtol/hagtidindi/fisk_stul.pdf (18/7 2004).

De samlede subsidier udgjorde en betydelig andel af landskassens udgifter. I
tiårsperioden 1980-1990 blev der samlet udbetalt 3,8 mia. kr. i subsidier (Føroya
Landsstýri, 2000), svarende til mellem 10 og næsten 30 % af dens samlede indtægter
(Mørkøre, 1991). I dette beløb er de effektive landskassegarantier ikke medtaget. Fra
1985 til første halvår 1990 udgjorde de samlet over en mia. kr. Disse landskasse7

En følge af kg støtten var, at trawlere med fuld last trak det fulde trawl efter sig til land, kun for at
veje fisken på land for at få støtten, fisken blev derefter smidt væk.
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garantier blev givet i forbindelse med bygning af fiskefartøjer. Som det fremgår af
figur 4.1, voksede subsidierne kraftigt fra 1974 til 1984 hvorefter de faldt noget for
siden at vokse igen fra 1987 til 1989, som var året med de største udbetalinger.
Derefter faldt de markant til knap 70 mio. kr. i 1998. Siden er subsidierne faldet
yderligere, og i 2002 udgjorde direkte subsidier til fiskeindustrien 7 mio. kr. (Árbók
fyri Føroyar 2003, tabel 5.21).
Ud over disse ordninger ydede landskassen også favorable lån og lånegarantier til
fiskeindustrien. Det betød, at til trods for kroniske likviditetsproblemer, underskud og
negativ egenkapital, kunne fiskefabrikkerne fortsætte stort set uhindret. Konkurslovene var i realiteten sat ud af kraft (Toftum, 1994).

4.4 Anpartsselskabet Føroya Fiskasøla
Salgsorganisationen var i høj grad domineret af en enkelt aktør. Anpartsselskabet
Føroya Fiskasøla8, ejet af fiskefabrikkerne, stod for det meste af den færøske eksport
og satsede på langtidsaftaler og faste priser. Det indebar, at langt den overvejende del
af fiskefabrikkernes produktion bestod af standardproduktet frosset blok. Føroya
Fiskasøla stod for al kontakt med køberne og dikterede fiskeindustriens produktion.
Denne salgsform førte til, at de færøske producenter ikke havde kontakt med deres
kunder, hvilket havde en passiviserende effekt på de færøske producenter, og
hindrede en markedsorienteret ledelse af fabrikkerne (Toftum, 1994). Dette blev
yderligere forstærket af, at Føroya Fiskasøla som andelsselskab havde pligt til at
behandle alle medlemmerne ens, hvilket betød, at alle produkter som solgtes og
udvikledes gennem salgsselskabet skulle kunne produceres af alle medlemmerne
(ibid.).
For fiskefabrikkerne var der dog også fordele ved at være med i Føroya Fiskasøla.
Salgsselskabet havde pligt til at sælge hele produktionen, og fabrikkerne fik et
forskud på 70 % af salgsprisen (Arge, 1997). Der blev ikke differentieret mellem
produkternes kvalitet, og de forskellig producenter fik den samme pris, hvorved de
dyre produkter støttede produktionen af de billige.
Da producenterne ikke havde direkte kontakt med kunderne, og ikke blev belønnet for
at producere dyre produkter, havde de ikke noget direkte incitament til at produktudvikle. Al vækst var således baseret på volumen og ikke på at øge produktionens
værdi gennem produktudvikling. Samtidig betød det, at fangstkapaciteten blev øget
for på den måde at øge fabrikkernes produktion. Denne prispolitik førte til, at nogle
producenter gik udenom Føroya Fiskasøla og solgte de dyrere og nye produkter,
såsom ferske fileter, ad andre kanaler.

4.5 Industristrukturen
Et markant træk ved fiskeindustrien frem til omstruktureringen var, at der var en
udpræget vertikal integration mellem fiskeflåden og forarbejdningsindustri. Omkring
2/3 af den samlede fangstkapacitet hørte således til vertikalt integrerede koncerner i
starten af 1990erne (Toftum, 1994).

8

Her er det vigtigt at skelne mellem anpartsselskabet Føroya Fiskasøla og P/F Føroya Fiskasøla, da
selskabets position efter omstruktureringen langt fra er så dominerende som før.
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Disse vertikalt integrerede koncerner kan deles i to kategorier: kapitalistiske og
’bygdeejede’ (Guttesen, 1983). De kapitalistiske koncerner bestod af de største
fabrikker og forarbejde over halvdelen af råfisken, som kom på land. De bygdeejede
koncerner (og fabrikker i øvrigt) havde som det primære formål at skabe
arbejdspladser i lokalområdet, profit kom i anden række, og ejerkredsen bestod af
fagforeninger og kommuner. Hvor der ikke var sammenfald i ejerskabet af fiskefartøj
og fabrik, blev fangsten som regel alligevel solgt til den samme fabrik i hjembygden
eller lokalområden, da der var tale om lokal tilknytning.
Fiskefabrikkerne købte hele fiskelaster, og der var ikke nogen arbejdsdeling mellem
dem, hvilket betød at de stort set producerede de samme standardvarer til de samme
markeder. Det var ikke før sidst i 1980erne, at fabrikker begyndte af specialisere sig
og købe bestemte arter og sælge udenom Føroya Fiskasøla.
Dels på grund af den omfattende subsidiering og prisfastsættelse var den færøske
fiskeforarbejdende industri ikke rentabel. Subsidieringen betød, at der var en stor
overkapacitet i flåden, som igen betød at især de dyre fiskearter var hårdt beskattet, og
flådens og fabrikkernes råvaregrundlag var derfor for lille til den store kapitalisering.
Samtidig betød de, at der var et stort subsidieret fiskeri efter de billigere arter, et
omkostningskrævende fiskeri med lave markedspriser.
En oversigt over fiskefabrikkernes resultater for 1988 viste, at 20 af fabrikkerne
samlet havde et underskud på 35 mio. kr. efter at renterne var betalt (Toftum, 1994).
Ingen af fabrikkerne havde tjent nok til, at de kunne betale afdragene på deres gæld,
hvoraf fire fabrikker ikke engang havde tjent til at dække de faste udgifter (Levinsen,
1995).
Føroya Fiskasølas fokus på standardprodukter og faste aftaler gik hårdt ud over
produktudviklingen i den færøske fiskeindustri. Det betød, at al vækst var baseret på
volumen. Da fabrikkerne var afhængige af det råstof, de tilknyttede fiskefartøjer
leverede, var det således nødvendigt at øge fangstkapaciteten for at øge omsætningen.

4.6 Omstruktureringen
I slutningen af 1980erne og starten af 1990erne var situationen blevet alvorlig i
fiskeindustrien. Gældsbyrden var enorm, fangsterne svigtede, landskassen kunne ikke
længere finansiere de generøse subsidieordninger gennem udenlandsk låntagning og
fiskepriserne faldt. Den samlede gæld i ferskfiskesektoren var i 1993 på omkring 1,8
mia. kr., hvoraf forarbejdningsindustrien på land skyldte over 700 mio., renter og
afdrag alene lå på omkring 350 mio. årligt (Toftum, 1994).
For at vende udviklingen og på grund af pres af udenlandske kreditorer (bl.a. den
danske stat) blev en række foranstaltninger gennemført.
Fiskeripolitikken blev ændret, bl.a. ved indførsel af kvoter, og subsidierne blev stort
set afskaffet. Samtidig skete der en omstrukturering af den fiskeforarbejdende industri
på land. Man gik bort fra den vertikale integration mellem flåde og fabrikker og det
horisontale salgsapparat.
Den fiskeforarbejdende industri på land havde oparbejdet en stor gæld og havde ikke
nogen reel mulighed for at forrente den. Føroya Fiskavirking blev dannet som en
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samlet kreditorløsning på dette problem, og 19 ud af 22 fiskefabrikker gik med i
ordningen, hvor en samlet gæld på omkring 750 mio. kr. blev nedskrevet. En række
fabrikker blev lukket, og kun de bedste fabrikker ud fra en driftsmæssig vurdering fik
lov til at fortsætte. Som noget nyt blev der foretaget en arbejdsdeling, og under
Føroya Fiskavirking blev fabrikkerne specialiseret indenfor færdigvarer, fersk fisk og
industrivarer (Toftum, 1994). For at få mest muligt ud af de begrænsede færøske
råfiskemængder, blev det besluttet ikke at sælge de lukkede fabrikker, og kun leje
dem ud til alternativ produktion, som ikke var i konkurrence med koncernens øvrige
fabrikker.
Af forskellige årsager blev flåden ikke medtaget i denne gældssanering, selv om
ejerkredsen i mange tilfælde var den samme (se Toftum, 1994). Dette betød i
realiteten, at den vertikale integration med et slag var borte, og flåden selv kunne
afgøre, hvor fangsten skulle sælges. Dette tvang fiskefabrikkerne til at være
konkurrencedygtig med pris, især set i lyset af, at de garanterede mindstepriser blev
afskaffet i 1990 med afviklingen af Ráfiskagrunnur. Fra et system, hvor råfiskepriserne blev fastsat af et nævn, var man på kort tid gået over til at lade markedet
bestemme priserne, godt hjulpet på vej af den offentlige telefonauktion, som blev
etableret i 1991. Indførslen af auktionen førte også til, at fiskefabrikkerne kunne købe
lige de arter og kvantiteter, de skulle bruges, hvorved en specialisering af fabrikkerne
blev gjort lettere, da man ikke længere skulle købe en hel last. Nu bliver en stor del af
råfisken transporteret over land.
Der var dog ikke tale om rene markedsforhold, da der fra myndighedernes side blev
fastsat nogle bindinger i fangstleddet. Det blev bestemt ved lov, at mindst 75 % af alle
færøske fangster skulle landes på Færøerne og minimum 30 % skulle sælges over
auktion. I 1994 blev lov om erhvervsmæssigt fiskeri vedtaget. Det var en rammelov,
som dækkede stort set alle aspekter ved fiskeri i færøsk fiskerizone (Føroya
Landsstýri, 2000). Blandt andet blev der indført mest tilladt fangst (TAC) for fiskeri
efter torsk, kuller, sej og rødfisk på landsokkelen. På grund af stor utilfredshed med
ordningen, blev der i 1996 i stedet indført en ordning med fiskedage.
I 1997 blev Føroya Fiskavirking overtaget af Framtaksgrunnur efter en
betalingsstandsning og gældssanering. Alle de lukkede fabrikker blev solgt fra,
hvilket åbnede op for at andre aktører relativt billigt kunne komme i gang med at
forarbejde fisk.
Også i organisationen af eksporten skete der store forandringer. Den mest markante
var, at andelsselskabet Føroya Fiskasøla i 1994 blev omdannet til et aktieselskab, P/F
Føroya Fiskasøla. Det førte til en langt løsere kobling mellem produktionsleddet og
salgsleddet, og åbnede op for en række nye aktører. Samtidig oprettede en række
producenter deres egen salgsafdeling.

4.7 Opsamling
Subsidieringsordningerne og fiskerireguleringsregimet har ført til en stor overkapacitet i fangstleddet og en overbeskatning af fiskebestandene. Den centrale fastsættelse af råfiskepriserne førte til en vertikal integration mellem fangst- og
forarbejdningsled, da fiskefabrikkerne knyttede fiskefartøjer til sig for at sikre råstoftilførslen. Samtidig betød den horisontale salgsorganisation, at der hovedsagelig blev
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produceret standardvarer, især blokprodukter, og at der ikke blev produktudviklet i
nævneværdig grad.
Ved det økonomiske kollaps i starten af 1990erne blev der indført en række nye tiltag,
og subsidierne blev næsten fuldstændig afskaffet. Der blev indført begrænsninger i
fiskeriet, råfiskemarkedet liberaliseredes (i et vist omfang), den horisontale
integration i forarbejdningsleddet fulgtes af en vertikal disintegration af flåde og
fabrikker, en ny arbejdsdeling i forarbejdningsindustrien vandt frem, og eksportleddet
liberaliseredes.
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5 Forarbejdningsindustriens struktur
I det følgende undersøges og kortlægges den færøske fiskeindustris horisontale
fysiske struktur og indbyrdes relationer. Dette gøres for at klarlægge industriens
geografiske udstrækning. Samtidig bliver der set på input-output strukturerne for de
forskellige virksomhedsgrupper. Dette bliver gjort for at se, om nogle fabrikstyper
benytter sig af en speciel indkøbs- og salgsorganisation eller der kan gøres nogle
generelle træk, der er gældende for hele industrien evt. de enkelte varekæder. Ved at
opdele industrien i produktionsgrupper fås et overblik over de forskellige aktører og
hvilke forhold, der gør sig gældende indenfor de enkelte grupper.
Det følgende er en ret deskriptiv gennemgang af industrien, hovedsagelig baseret på
respondentinterviews i løbet af august-september 2003 suppleret med informationer
fra andre kilder, primært de to store aviser Sosialurin og Dimmalætting. Ved at
kortlægge de geografiske forhold i industrien, er grundlaget lagt for en videre analyse
af de forskellige varekæder, som gennemgås i det efterfølgende kapitel.
Først ses der på nogle generelle tendenser indenfor fiskeindustrien hvorefter de
forskellige virksomhedsgrupper gennemgås mht. aktører og strategier.
Figur 5.1Varekæde for den færøske fiskeindustri.
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5.1 Nogle generelle træk
Den færøske fiskeindustri har gennemgået en gennemgribende omstrukturering siden
starten af 1990erne. Fra at være en kraftigt subsidieret industri, der producerede nogle
få standardprodukter, fungerer den nu stort set på frie markedspræmisser og har et
mere differentieret vareudbud. Det betyder, at industrien er gået fra en produktionsstrategi baseret på volumen og det relativt let afsættelige standardprodukt blokfrosne
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fileter, hvor stort set alt salgs- og marketingarbejde var overladt til andelsselskabet
Føroya Fiskasøla, til nu i vid udstrækning at have direkte kontakt med køberne og
producere ud fra enten ordrer eller en kvalificeret formodning om den fremtidige
markedssituation. Man er således gået fra en ’push’ baseret produktionsstrategi, hvor
det var fangstmængderne, der var afgørende for hvad og hvor meget, der blev
produceret til en ’pull’ baseret strategi, hvor det er den aktuelle eller forventede
efterspørgsel, der bestemmer produktionen.
Strukturelt er der nu en total adskillelse mellem fangst- og produktionsleddet, og med
auktionsformen er der indført et nyt led mellem flåde og forarbejdningsindustri, mens
en stor del af virksomhederne selv står for salg og eksport af de færdige produkter.
Der er sket en horisontal koncentration i produktionsleddet, repræsenteret ved
koncernerne, der tilsammen har 19 produktionsenheder, heraf 16 fabrikker og tre
fabrikstrawlere. Til sammenligning indgår der 19 enkelt fabrikker og 4 fabrikstrawlere i analysen. Koncernerne repræsenterer altså knap halvdelen af de samlede
produktionsenheder. Hvis man ser bort fra Havsbrún, OC Joensen, Kovin, Faroe
Marine Products og de to fabrikker, der portionsskærer opdrættet laks, står
koncernerne for omkring to tredjedele af den samlede forarbejdning af råfisk9. Ud fra
de oplysninger, der blev indsamlet i løbet af sommeren 2003, forarbejder enkeltfabrikkerne tilsammen omkring 32.000 tons råfisk årligt (hvis man ser bort fra
Havsbrún, Faroe Marine Products og OC Joensen), hvorimod koncernerne samlet
forarbejder 70.000 tons råfisk, hvoraf Føroya Fiskavirking alene forarbejder omkring
38.000 tons årligt.
De færøske fiskeforarbejdende virksomheder er kendetegnet ved en organisationsstruktur, der muliggør en hurtig omstilling af produktionen. Beslutningen om hvad der
skal produceres tages på baggrund af de tilgængelige råfiskemængder, pris og evt.
foreliggende ordrer eller vurdering af markedet. Der er få involverede i beslutningsprocessen, og for de mindre enkelt-fabrikker er der som regel kun tale om en enkelt
person.
De fleste af fabrikkerne kører en form for fleksibel specialisering, hvor de har lagt sig
fast på kun at køre to produktionsprocesser, som de skifter imellem. Nogle fabrikker
har specialiseret sig yderligere og har lagt sig fast på en enkelt produktionsproces,
baseret på enten en enkelt eller flere arter. Koncernerne har bedre mulighed end
enkelt-fabrikkerne for at specialisere enkelt-fabrikkerne, da de har flere fabrikker.
Enkelt-fabrikkerne har ikke de samme muligheder for at lægge sig fast på en lignende
specialisering, men kan eksempelvis veksle mellem produktion af ferske og saltede
eller ferske og frosne produkter, uden at produktionsprocessen skal omlægges
markant – da der i vid udstrækning benyttes de samme maskinlinjer, og arbejdsprocesserne, eller dele deraf, er for en stor del de samme.
Den overvejende del af virksomhederne arbejder endvidere efter en form for Just in
Time (JIT), hvor råfisken købes kort tid før den skal bruges i produktionen, og i
mange tilfælde er indkøbene direkte afhængige af de indkomne ordrer, der ofte kun er
på et relativt lille parti, og produktionshorisonten er derfor kort. Fiskeproducenterne

9

Disse fabrikkers produktion er baseret på råvarer, der ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige
fabrikkers.

30

ved som regel ikke hvad eller hvor meget, der skal produceres mere end et par dage
frem i tiden.
Ud over de traditionelle fiskeproducenter er tradere, af forskellige årsager, gået ind i
forarbejdningsleddet, og Faroe Processing Fuglafjørður og Kaldbak Seafood er
datterselskaber af hhv. Føroya Fiskasøla og Farex (sammen med en dansk partner).
Føroya Fiskasøla, en af de finansielt stærkeste virksomheder på Færøerne, er villig til
for alvor at gå ind i produktionsleddet for at sikre sig et salgsgrundlag, da flere af
fiskeproducenterne har oprettet deres egen salgsafdeling eller benytter sig af en eller
flere af de konkurrerende tradere. Føroya Fiskasøla har udover fabrikken i Fuglafjørður efter feltstudiets afslutning købt Maru Seafoods fabrik i Hvalba, Suðuroy. Der
kan således på relativt kort tid ske en yderligere koncentration af industrien, hvor der
både kan være tale om horisontal såvel som vertikal integration, en proces, der
yderligere kan forstærkes af nogle økonomisk dårlige år for industrien.
De forskellige fabrikker følger forskellige strategier, og i forhold til situationen i
1970erne og 1980erne er der sket en specialisering af produktionen og der er i dag en
arbejdsdeling fabrikkerne imellem, og der kan identificeres forskellige
virksomhedstyper.
De 26 virksomheder, som indgår i analysen, kan ud fra deres produktion og
virksomhedsstrategier deles op i fem hovedgrupper: koncerner, ferskfiskefabrikker,
saltfiskefabrikker, frostvarefabrikker og fabrikstrawlere. Disse grupper skal ikke
opfattes som absolutte, da der i vid udstrækning er overlap mellem dem, da flere
fabrikker producerer flere produkttyper, og de enkelte fabrikker kan af forskellige
årsager skifte hovedproduktion, og derved naturligvis også gruppe. Ud over de
fabrikker, der kan placeres i disse grupper er der nogle fabrikker, hvis produktion ikke
falder ind under nogen af ovennævnte grupper og som ikke udgør en gruppe for sig.
Disse fabrikker behandles i et særskilt afsnit.
Ud fra deres produktion er der nogle naturlige fællestræk for virksomhederne i de
enkelte grupper, men der er også forskelle. Virksomhederne følger forskellige
strategier mht. indkøb af råfisk, produktion og salg af de færdige produkter.
Koncernerne udgør en selvstændig kategori da de, udover at have et stort produktudbud, strukturelt er markant anderledes og mere komplekse end enkelt-fabrikkerne,
da de er horisontalt integreret med en central administration og salgsafdeling, mens
enkelt-fabrikkerne som oftest er små uden formelle bånd til andre virksomheder og
ikke i samme grad som koncernerne har mulighed for at koordinere produktionen.
Behandlingen af koncernerne bliver følgelig noget længere end tilfældet er for de
andre grupper.
Da denne analyse har sit udgangspunkt i den fiskeforarbejdende industri, defineres
koncernerne her ud fra deres aktiviteter indenfor forarbejdning af fisk. For virksomheder, med aktiviteter udenfor selve forarbejdningsleddet, som ellers kan betegnes
som koncerner, medtages kun de enheder, der har med forarbejdning at gøre, og de
indgår som enkelt-fabrikker10.
10

De virksomheder, der er tale om er Fiskavirkið, Bakkafrost, P/F Kjartan Joensen, Havsbrún,
Kaldbak Seafood og Faroe Processing Fuglafjørður. Derudover har Delta Seafood og Vaðhorn andele
i fiskefartøjer. Rederiet bag fabrikstrawleren Vesturvón har fire partrawlere og er medejer af Vestís, en
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5.2 Koncernerne
De virksomheder, der i denne analyse defineres som koncerner er P/F Føroya
Fiskavirking med syv fabrikker, P/F JFK med to fabrikker og tre fabrikstrawlere,
Delta Seafood (inkl. Sandoy Seafood) med tre og Maru Seafood med fire fabrikker
(Figur 5.2). Tilsammen repræsenterer disse fire koncerner 16 fiskefabrikker og tre
fabrikstrawlere og et salg i 2002 på omkring 1.35 mia. kr. ud af en samlet færøsk
eksport på 4,1 mia. kr. Koncernerne stod således for omkring en tredjedel af den
samlede færøske eksportværdi.
Figur 5.2 Koncernernes fabrikker.

JFK koncernens tre fabrikstrawlere er ikke påført.

Koncernerne udgør en heterogen gruppe, hvor der udover størrelsesforskelle, er
forskellige ejerskabs-, ledelses- og organisationsstrukturer og strategier. Et fællestræk
er imidlertid den horisontale integration med flere produktionsenheder. Fabrikkerne er
alle specialiseret i forhold til koncernens øvrige fabrikker, hvormed der opnås en mere
rationel drift. Dog falder P/F JFK lidt udenfor strukturelt (se nedenfor). Denne interne
specialisering, sammen med den store produktionskapacitet og centralt indkøb og
fordeling af råfisk gør, at koncernerne har gode forudsætninger for at købe hele
skibsladninger med blandet fisk og derfor er i stand til i et stort omfang at skaffe sine
råvarer direkte fra fiskeflåden. På salgssiden kan de tilbyde alle standard fiskeprodukter, og derigennem være en mere attraktiv og komplet samarbejdspartner for
deres kunder.

af fabrikkerne i Maru Seafood koncernen og har sit eget salgsselskab. Akraberg drives af et
administrationsselskab, som også driver et langlinefartøj og et notfartøj, hvor de samme ejere går igen.
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Tabel 5.1 Koncerner.
Navn

Hovedsæde

P/F Føroya
Fiskavirking
P/F JFK

Tórshavn

Delta & Sandoy
Seafood
Maru Seafood

Tvøroyri

6 i drift
1 lukket
2 fabrikker
3 trawlere
3

Klaksvík

4

Klaksvík

Antal fabrikker

Omsætning

Årsværk

Produkter

1.000 tons
38

Mio. kr.
624

850

11
+trawlfangst
12,5

+400

450

212

160

Alle
- røgede
Alle
- ferske
Fleste

9,5

114

130

Fleste

Kilde: interviewdata, P/F Føroya Fiskavirkings årsregnskab for 2002 og JFK koncernens
hjemmeside.

De store koncerner er i stand til stort set at støvsuge markedet for visse fiskearter via
stordriftsfordelene i deres produktionsapparat. Eksempelvis kan de kræve at dyrere
fiskearter følger med, når de køber en skibsladning bestående fortrinsvis af sej.
Derved har de mindre fiskeproducenter sværere ved at få fat i de ønskede kvantiteter
af rødfisk. De store aktører, især Føroya Fiskavirking og Kósin Seafood, kritiseres af
nogle af de mindre producenter for at købe store mængder direkte fra fiskefartøjerne
og supplere op med køb på Fiskamarknaður Føroya. Dermed kan koncernerne i en
vis grad sikre sig den bedste eller strategisk vigtigste råvare (torsk fanget med
langline) udenom Fiskamarknaður Føroya og derved også de mindre producenter,
hvilket alt andet lige begrænser enkelt-fabrikkernes handlemuligheder.
Figur 5.3 Føroya Fiskavirkings organisation og ejerskabsstruktur.
Framtaksgrunnur Føroya
P/F Føroya Fiskavirking

Fabrik
Miðvágur

Fabrik
Tórshavn
Fabrik
Vestmanna

Fabrik
Toftir
Fabrik
Runavík

Fabrik
Vágur
Fabrik
Tvøroyri

Hvor Føroya Fiskavirking og dens syv fabrikker er 100 % ejet af den erhvervsdrivende fond Framtaksgrunnur Føroya (Figur 5.3), forholder det sig lidt anderledes
med JFK koncernen. Moderselskabet P/F JFK ejes af Føroyagrunnur, mens JFK
Seafood, JFK Prawns og Kósin Seafood alle har eksterne medejere. JFK Seafood er et
datterselskab under JFK Trol. P/F JFK har derudover det fuldstændige ejerskab af
PureWater Seafoods og JFK Trol (figur 5.4).
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Figur 5.4 JFK koncernens struktur og ejerskab.
Føroyagrunnur
P/F JFK
(holdingselskab)

JFK Trol
JFK Seafood
Norway
Seafoods 34%

JFK Prawns
Polar Seafood
Grønl/DK: 33%
Tórhavnar
Skipasmiðja: 12,5%

Kósin Seafood
Norðoya
Sparikassi: 25%
Private: 5%

PureWater
Seafoods

Figuren viser de øvrige medejeres ejerandele, resten ejes af Føroyagrunnur gennem P/F JFK.

De to andre koncerner, Delta Seafood og Maru Seafood, er begge ejet af private.
Delta Seafood i Tvøroyri ejes af fem privatpersoner. Sandoy Seafood på Sandoy ejes
af Delta Seafood med 56 % og lokale investorer med 44 % (figur 5.5). Sandoy
Seafood drives i praksis som et datterselskab under Delta Seafood (herefter omtales de
begge samlet som Delta Seafood hvis ikke andet er nævnt). Maru Seafood er den
eneste af koncernerne, som har udenlandske investorer i moderselskabet i form af den
islandske koncern Icelandic Group, som gennem et datterselskab ejer godt en
tredjedel af Maru Seafood. Koncernens fire fabrikker ejes alle sammen med lokale
investorer, der har indskudt fra 33 til 50 % af aktiekapitalen (figur 5.6).
Figur 5.5 P/F Delta Seafoods og P/F Sandoy Seafoods organisation og ejerskabsstruktur.
P/F Delta Seafood
Private: 100%

Fabrik i
Tvøroyri

56 %

P/F Sandoy Seafood
Lokale: 44%

Fabrik i
Sandur

Fabrik i
Skopun

Der er således stor forskel på de fire koncerners ejerskabsstruktur. Men dette har ikke
nogen direkte indflydelse på driften, hvor alle har en central administration og
råfisken indkøbes centralt og fordeles mellem fabrikkerne afhængig af art, størrelse,
kvalitet og eventuelle ordrer. Selv om koncernerne har en central ledelse, er en stor
del af den daglige drift uddelegeret til de enkelte fabrikker, og fabrikscheferne tages
på råd med hensyn til produktion og salg. For eksempel fungerer Sandoy Seafoods
fabrikschef i praksis som direktør i det daglige. Føroya Fiskavirkings fabrikschefer er
også inde omkring beslutningsprocesserne mht. produktionen. Koncernens råfiskeindkøber og sælgere sparrer med de enkelte fabrikschefer, da hver enkelt fabrik ofte
knyttes direkte til kunden for at undgå tab af information eller misforståelser. Det er
ledelsens filosofi, at man får mest ud af de menneskelige ressourcer ved at inddrage
koncernens medarbejdere i beslutningsprocesserne.
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Figur 5.6 Maru Seafoods organisation og ejerskabsstruktur.
Maru Holding
færøsk kapital

Coldwater Seafood 75%
Færøsk privatpers. 25%

50%

50%

Maru Seafood
Administration, salg, køb

Norðís
Maru: 66%
Lokale: 33%

Eystís
Maru: 66%
Lokale: 33%

Vestís
Maru: 66%
P/F Vesturvón: 33%

Suðurís
Maru: 50%
Lokale: 50%

De fire koncerners produktion er generelt større end de selvstændige fabrikkers, med
Føroya Fiskavirking som den suverænt største og Maru Seafood som den mindste. De
to forarbejder hhv. omkring 38.000 og 9.500 tons årligt. Det samme forhold gør sig
gældende mht. ansatte og omsætning11.
Da Føroya Fiskavirking blev dannet i 1993 som en kreditorløsning for at afhjælpe den
store gæld, som fiskefabrikkerne havde oparbejdet gennem en årrække, hørte der 19
fabrikker ind under koncernen ud af i alt 22 på Færøerne (Toftum, 1994). For at få en
rationel drift blev størstedelen lukket, og kun syv fabrikker forblev i drift. I dag er 12
fabrikker solgt fra, så Føroya Fiskavirking består af syv fabrikker, hvoraf en ligger
stille12. Produktionen er delt op i fem markedssegmenter: catering, detailhandel, fersk
iset, saltfisk og industrivarer (Fiskavirking, 1/7 2004). Maru Seafood og Delta
Seafood har ligeledes delt produktionen op og specialiseret fabrikkerne.
Den af koncernerne, som strukturelt skiller sig mest ud, er P/F JFK i Klaksvík, da den
som den eneste af koncernerne er involveret i rederivirksomhed, hvorfra en betydelig
del af dens omsætning stammer fra. To af trawlerne fisker og forarbejder traditionelle
fiskearter og producerer fileter, portioner osv., mens den tredje producerer surimi ud
af blåhvilling, fortrinsvis til det japanske marked. Koncernens ene fabrik, Kósin
Seafood, er Færøernes største fiskefabrik med en årlig forarbejdningskapacitet på
omkring 15.000 tons råfisk; aktuelt forarbejdes omkring 11.000 tons årligt. Den er
løbende blevet opgraderet, så den i dag fremstår som en topmoderne fabrik, der kan
producere stort set alle typer fiskeprodukter. Man kan ikke tale om en egentlig
specialisering af koncernens fabrikker, da Kósin Seafood producerer en bred vifte af
produkter. Selv om Kósin Seafood består af en enkelt fabriksbygning, er produktionen
delt op i adskilte processer. Men fabrikken producerer dog ikke alle former for fiskeprodukter, og købet af PureWater Seafoods skal også ses lyset af dette. De to
fabrikker drives i praksis som en enhed, til trods for den fysiske adskillelse, da Kósin
11

Kort inden interviewet fandt sted, havde P/F JFK overtaget PureWater Seafoods, og Suðurís
figurerer ikke i Maru Seafoods 2002 regnskab, da den også for nyligt var blevet overtaget, så der kan
være sket ændringer siden, men ikke noget, der ændrer de indbyrdes størrelsesforhold. Maru Seafood
havde f.eks. i første halvår 2003 en omsætning på 60-70 mio. kr., altså noget højere end året før.
12
Fabrikken i Vágur har været lejet ud, men ligger nu stille. Der har været diskuteret hvorvidt den skal
tages i brug igen eller sælges.
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Seafood lejer PureWater Seafoods’ produktionsfaciliteter. P/F JFK fik tilbuddet om at
overtage fabrikken billigt, da den i en længere periode havde kørt med underskud,
men da PureWater Seafoods produktion af vakuumpakkede portioner supplerede
koncernens øvrige produktudbud, og man mente, at det ville skabe en synergieffekt,
valgte man at tage imod tilbuddet13.
Det er således tit tilfældigheder der afgør koncernernes fysiske struktur. I lighed med
P/F JFKs køb af PureWater Seafood, er Maru Seafoods overtagelse af fabrikker
kommet mere eller mindre tilfældigt. Købet af fabrikken i Eiði var en mulighed, der
pludselig opstod, da lokale investorer henvendte sig til Maru Seafood i Klaksvík og
tilbød dem at investere, da de to færøske medejere kort tid forinden havde solgt deres
andel af Kósin Seafood til P/F JFK og var, om end ikke aktivt, på udkig efter
investeringsmuligheder. Men koncernen har efterhånden udviklet en strategi hvor man
satser på fabrikker udenfor hovedområdet for at lette adgangen til både arbejdskraft
og råfisk. Dette ses på de to andre fabrikkers placering i hhv. Sørvágur i Vágar og
Hvalba i Suðuroy. Også Føroya Fiskavirkings nuværende struktur med syv fabrikker
er baseret på en form for tilfældigheder og krisestyring, hvor forskellige faktorer,
heriblandt især økonomi og produktionskapacitet, har haft indflydelse på hvilke
fabrikker man har valgt at holde åbne, og hvilke fabrikker man har valgt først at lukke
og siden at sælge fra, da koncernen havde en stor gæld at forrente.
Koncernerne producerer stort set alle typer fiskeprodukter, bortset fra røgede
produkter, som kun P/F JFKs og Maru Seafoods fabrikker producerer. At de kan
producere alle produkter er dog ikke ensbetydende med, at de gør det. Som resten af
fiskeindustrien producerer de det, der kan betale sig. Eksempelvis har P/F JFK ikke
nogen betydelig produktion af ferske fileter, som følge af, at man kun producerer på
baggrund af længere aftaler og ikke ønsker at sælge på spotmarkedet, da koncernen
tidligere har tabt penge på, at en køber pludselig forsvandt.
I forhold til tiden før den økonomiske krise i starten af 1990erne er produktionen
blevet mere alsidig, da det ikke længere er andelsselskabet Føroya Fiskasøla, der står
for salget, og hvor man før primært satsede på det sikre, dvs. frossen blok og saltfisk,
er der nu andre, mere forarbejdede produkter, portioner og fabrikstrawlernes frosne
fileter, som man sammen med saltfisk, har valgt at satse på. Også den direkte kontakt
til kunderne er med til at øge vareudbuddet og kvaliteten, da koncernerne satser på at
opfylde kundernes ønsker. Føroya Fiskavirking har f.eks. et meget omfattende vareudbud, hvilket de omkring 2.000 varenumre vidner om, og er den eneste fiskeproducent på Færøerne, der videreforædler fisk til færdige produkter som fiskefingre
m.m.14 Dette høje antal varer dækker dog også over identiske produkter, blot i
forskellig indpakning til forskellige kunder.
Afhængigt af fiskeriet og markedet/indkomne ordrer justeres produktionen hurtigt op
eller ned for at imødekomme kundernes ønsker, hvorved tale om en egentlig samlet
produktionskapacitet er irrelevant, da fabrikkerne må indrette sig efter spidsbelastninger. Da fiskeriet er usikkert samtidig med, at markedet for de enkelte produkter
svinger meget, og koncernerne producerer det, der giver den bedste fortjeneste, er
fleksibilitet i produktionen derfor vigtig for at leve op til kundernes ønske og krav om
13

Købet blev finansieret ved at Norðoya Sparikassi (lokal sparekasse), som var den største kreditor,
overtog 25 % af aktierne i Kósin Seafood, som P/F JFK dog har forkøbsret på.
14
Føroya Fiskasøla har henlagt sin færdigvareproduktion til Hirtshals.
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kvalitet, kvantitet og levering. Selv om produktionen således varierer, er det ikke kun
de kortsigtede overvejelser, der spiller ind. For at kunne leve op til en god og stabil
kundes ønsker og behov, produceres der også partier, der isoleret på kort sigt ikke kan
betale sig, men på længere sigt sikrer, at man beholder kunden. Føroya Fiskavirking
har således været tvunget til at købe russisk torsk, selv om den er af dårligere kvalitet
og rammes af højere EU told, da den ikke er af færøsk oprindelse.
På salgssiden har koncernerne forskellige strategier. Føroya Fiskavirking satser på
business to business (B2B) segmentet og vil være underleverandør for de store aktører
på markedet, især cateringkunder og leverandører til detailhandelen som Unilever.
Der satses på volumen og store, kapitalstærke kunder, der godt nok ikke giver
markedets højeste priser, men en stabilt god gennemsnitspris. En yderligere fordel ved
overvejende kun at handle med kapitalstærke kunder er, at de betaler til tiden, og man
undgår at skulle give kredit. Det ville som sådan ikke være noget problem for
koncernen at udbygge sin kundebase, men der ville i så fald være problemer med at få
betalingen til tide, da man ville være nødsaget til at søge udenfor kredsen af de
kapitalstærke kunder, hvilket især er et problem i perioder præget lavkonjunktur.
Koncernen skanner således markedet efter nye kunder, men søger primært at
konsolidere sig med den eksisterende kundekreds. Da fiskeriet er meget svingende, og
de færøske fiskeproducenter er afhængige af det, den færøske fiskeflåde fanger,
opererer koncernen med to typer aftaler: langsigtede intentionsaftaler og kortsigtede
pris- og leveringsaftaler, som er afhængige af de tilgængelige råfiskemængder. Selve
salgsformerne, der benyttes, er en kombination af kontrakter og spotmarkedet.
Føroya Fiskavirking har ingen intentioner om at gå fra at være underleverandør til at
levere direkte til detailhandelen, da man ikke mener, at de færøske fiskebestande er
store og stabile nok til at danne grundlag for dette. Et mål for koncernen er således at
blive en del af en større kæde som underleverandør til færdigvareproducenter. Det
betyder, at koncernen ikke sælger og markedsfører produkter under eget mærke. En
anden grund til dette er, at den af hensyn til nogle af sine kunder holder lav profil på
grund af periodisk kritik af det færøske grindedrab med forbrugerboykot af færøske
produkter (og af dem, der sælger færøske produkter) til følge. Det er endvidere
muligt, at koncernen har lettere ved at opnå den ønskede salgsvolumen ved at fungere
som underleverandør for andre samtidig med at det giver en mere stabil efterspørgsel.
Men man efterlever i høj grad kundernes ønsker, og Dansk Supermarked sælger f.eks.
frosne, marinerede sejfileter som ’færøsk fisk’ i sine butikskæder Føtex og Bilka, og
Føroya Fiskavirkings engelske navn, United Seafood, figurerer tydeligt på
indpakningen.
P/F JFK ønsker derimod på sigt at springe det fordyrende mellemled over og
servicere en supermarkedskæde direkte. På nuværende tidspunkt leverer Kósin
Seafood frosne kullerfileter til den engelske supermarkedskæde Marks & Spencer via
selskabet Coldwater Seafood i England. På Coldwater Seafoods fabrik bliver fileterne
forarbejdet yderligere. Koncernen er godt tilfreds med denne ordning, da det ellers vil
kræve flere investeringer i maskiner til videreforarbejdningen. Samtidig vil det stille
større krav til produktionsfaciliteter og arbejdsprocedurer med hensyn til at leve op til
supermarkedskædernes egne private certificeringer, der stiller andre og i nogle
tilfælde endda strengere krav, end de internationale standarder HACCP og ISO
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stiller15. Men på dette område er P/F JFKs to fabrikker langt fremme, da de begge
allerede er godkendt af Marks & Spencer. Der arbejdes også på at få den nye
fabrikstrawler Skálaberg godkendt16. At være direkte leverandør til supermarkedskæder stiller også store krav om at leve op til indgåede aftaler m.h.t. ensartet kvalitet,
stabile mængder og levering til tiden. Denne direkte servicering er således ikke noget
man er begyndt at arbejde konkret med endnu, men det et mål for fremtiden. Ligesom
Føroya Fiskavirking er P/F JFK godt tilfreds med den eksisterende kundekreds til de
fleste af sine produkter, men man søger nye kunder til Kósin Seafoods sejportioner og
den nye fabrikstrawler, Skálabergs nye produktion af portioner og yderligere værdiforøgede produkter såsom detailpakning og indvolde.
I sommeren 2004 blev der indgået en aftale med Marks & Spencer om køb af
portioner fra Skálaberg, som omfatter hele produktionen. For koncernen er dette en
stor udfordring, men også et stort skridt frem mod et samarbejde med detailhandelen.
I lighed med koncernens øvrige handel med supermarkedskæden, bliver portionerne
videreforarbejdet af Coldwater Seafoods. Portionerne bliver optøet og sælges i køledisken, hvor det i øvrigt reklameres med, at intet smides ud i forbindelse med fangst
og produktion. Oveni denne aftale, er der også indgået en aftale med en japansk trader
om salg af fabrikstrawlerens produktion af indvolde. De renses og fryses, hvorefter de
videreforædles på køberens fabrikker. Der er indtil videre solgt produktion fra et
enkelt togt for omkring en mio. kr.. Der er således tale om en ekstrafortjeneste, uden
de store ekstraudgifter i forbindelse med produktionen.
På produktionssiden satser koncernen på fleksibilitet og at levere produkter af høj
kvalitet til køberne, men den har også produkter af dårligere kvalitet (til lavere pris),
da køberne også efterspørger disse. Det er dog kun kvalitetsprodukterne, der sælges
under koncernens egne mærker. Der produceres generelt ikke udover ordrer, men hvis
markedssituationen er gunstig, kan der produceres nogle ekstra tons i forbindelse med
enkelte ordrer. Ud over disse overordnede strategier, producerer man dybest set det,
der betaler sig i øjeblikket, hvorved koncernens fleksibilitet i produktionen er altafgørende.
De to mindre koncerner har også visse salgspræferencer, men om der direkte er tale
om langsigtede strategier er lidt mere uklart. Maru Seafood satser dog på større
kunder, der kan aftage store dele af deres produktion, mens Delta Seafood benytter sig
af eksterne sælgere til at stå for markedsføring af produkterne, kundekontakt og det
opsøgende arbejde med at finde nye kunder.
På produktionssiden har de to store koncerner via deres større omsætning bedre
muligheder for at investere i ny produktionsteknologi. P/F JFK har løbende opdateret
sine fabrikker, mens Føroya Fiskavirking sammen med færøske leverandører er med
til at udvikle nye maskinlinier og, iflg. eget udsagn, har noget af det færøske
samfunds mest avancerede teknologi. Da den færøske arbejdskraft er relativt dyr i
forhold til f.eks. den islandske og skotske, er de færøske fiskeproducenter nødt til at
proces-innovere, og dette er et af Føroya Fiskavirkings satsningsområder.
15

Denne private certificering benyttes også af supermarkedskæderne i deres
markedsføringskampagner. Derudover stiller kæderne i stigende grad krav om, at fiskeriet skal være
bæredygtigt, jvf. www.msc.org.
16
Ifølge ubekræftede kilder, sælges Skálabergs produkter nu, maj 2004, også til Marks & Spencer,
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De færøske koncerner har, med undtagelse af Føroya Fiskavirking, relativt få kunder.
Med en kundekreds på omkring 50, er Føroya Fiskavirking den af koncernerne, der
har flest kunder. P/F JFK har omkring 10 kunder mens Maru Seafood har lidt færre
kunder, men søger efter nye til produkterne fra den nye fabrik i Hvalba. Som den
eneste af koncernerne har Delta Seafood ikke egen salgsafdeling, men benytter sig af
tradere, hvor Farex f.eks. forestår omkring 90 % af koncernens salg af saltfisk. Delta
Seafood sælger dog selv saltet sej til Canada, men dette er et marked, hvor færøske
producenter får svært ved at konkurrere pga. den kinesiske konkurrence. Til trods for
det eksterne salgsapparat, søges de enkelte fabrikker, og især saltfiskefabrikkerne,
koblet sammen med faste kunder.
Gennemgående satser koncernerne på et længerevarende samarbejde med de enkelte
kunder, hvilket også udmønter sig i en stabil kreds af faste, tilbagevendende kunder.
Således har Kósin Seafood eksempelvis solgt til Marks & Spencer i omkring 30 år. En
direkte sammenligning af koncernernes længerevarende samarbejde med kunder er
dog ikke altid muligt, da alle koncernerne er etableret i 1990erne, og Kósin Seafood
blev etableret i 1960erne, dog med skiftende ejerskabsstrukturerer. Men der er en klar
tendens til at koncernerne ikke skifter meget ud i deres kundekreds. Hermed lettes
salgsprocessen, da den i vid udstrækning kan formaliseres og kundernes baggrund,
økonomi m.m. ikke skal undersøges fra gang til gang. Koncernerne kontaktes
konstant af potentielle kunder, men disse afvises stort set altid, da man er tilfreds med
den eksisterende kundekreds. Hvis de potentielle kunder viser sig at have et vist
potentiale, bliver de overvejet en ekstra gang. Der er eksempler på kunder, der er
vokset fra nogle få tons årligt til flere hundrede tons.

5.3 Enkelt-fabrikkerne
De selvstændige produktionsenheder deles i de følgende afsnit op i fire hovedgrupper:
saltfiskefabrikker, frostvarefabrikker, ferskfiskefabrikker og til sidst fabrikstrawlerne.
Hvor en fabrik producerer flere produkter (f.eks. saltfisk og ferske fileter), er det
hovedproduktionen, der danner baggrund for dens indplacering i ovennævnte grupper.
Derudover er der nogle fabrikker, der falder udenfor disse kategorier og gennemgås
individuelt. I gennemgangen af fabrikstrawlerne er JFK koncernens tre fabrikstrawlere taget med. De selvstændige fabrikkers struktur er mindre kompleks end de
fire koncerners, og gennemgangen af dem er følgelig noget kortere. Fabrikkerne og
fabrikstrawlerne er i de fleste tilfælde ikke en del af en koncern med aktiviteter
udenfor produktionsleddet, og er altså i den henseende fuldstændig uafhængige af
andre interesser.
Et fællestræk for de fleste af disse fabrikker er, at de ikke har nogen decideret strategi,
men operer på ad hoc basis ud fra de betingelser, der er gældende på det givne
tidspunkt. Som det også er gældende for koncernerne, er disse fabrikkers produktionshorisont yderst begrænset, og det er kun fabrikstrawlerne, der på baggrund af deres
fiskekvoter kan tilrettelægge driften for længere tid ad gangen, hvor fiskeriet dog kan
svigte. Yderligere kan fabrikkerne omlægge deres produktion, alt efter hvad der bedst
kan betale sig i øjeblikket. Det vil sige, at en fabrik, der nu producerer saltfisk og
klassificeres derefter, indenfor en relativt kort tidshorisont kan omlægge sin

39

produktion fuldstændig, og lægge sig efter at producere andre fiskeprodukter, hvis det
giver en bedre driftsøkonomi17.
Figur 5.7 Enkelt-fabrikkernes placering og type.

De fabrikker, der kører flere typer produktioner er angivet i parentes med hovedproduktionen
først efterfulgt af anden produktion.

5.4 Saltfiskefabrikkerne18
Ud over koncernernes produktion af saltfisk, er der også en række enkelt-fabrikker
involveret i produktionen. Saltfiskefabrikkerne ejes i overvejende grad af privatpersoner. P/F Vaðhorn er dog en undtagelse, da fire selskaber tilsammen ejer 92,5 %,
mens private ejer resten19. Fabrikkerne er små, kun P/F Fiskavirkið har en omsætning
på omkring 100 mio. kr., og deres administration er lille. Gældende for alle fabrikker
er, at det enten er direktøren alene eller sammen med fabrikschefen, der træffer
beslutninger om, hvad der skal produceres.
Tre af saltfiskefabrikkerne er placeret udenfor hovedområdet. Det drejer sig om Palm
Seafood, JMA og Løghamar, alle i Vágur, Suðuroy (Figur 5.7). De blev etableret for
17

Bakkafrosts historie er et godt eksempel på en fabrik, der har ændret strategi og hvor produktionen i
flere tilfælde er lagt om (se bilag V).
18
Løghamar indgår kun i analysen, hvor det nævnes eksplicit. Information om Løghamar stammer fra
interview med direktøren for Palm Seafood, der oplyste, at begge fabrikkers produktion er identisk, og
der sælges stort set til de samme markeder. Det blev endvidere oplyst, at Løghamar er ejet af rederiet af
samme navn, men det blev ikke oplyst om, hvorvidt der foreligger en aftale om at sælge fast til
fabrikken.
19
Føroya Fiskasøla er en af ejerne med 25,5 %, som blev købt fra den tidligere direktør i Vaðhorn
Hjørleif Dahl, som nu er en af ejerne i Farita.
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at skaffe arbejdspladser til bygden, som var meget hårdt ramt af den økonomiske krise
i 1990erne. For Palm Seafood er det et problem, at fragten til og fra hovedområdet er
relativt dyr, og lægger omkring 15 % oveni produktionsomkostningerne20. Det er især
problematisk da saltet sej i forvejen er et billigt produkt og fortjenesten er lille pr. kilo
fisk. For JMA, som forarbejder torsk, udgør dette ikke noget problem.
De seks fabrikker har forskellige produktionsstrategier. Nogle producerer
udelukkende saltfisk, enkelte kun en enkelt art, mens andre veksler mellem enten
torsk eller lange og brosme. Derudover er der et par fabrikker, som også kører en
produktion af ferske produkter – enten som en betydelig sideproduktion eller blot som
et supplement til saltfiskeproduktionen.
Tabel 5.2 De saltfiskeproducerende enkelt-fabrikker.
Navn
P/F Vaðhorn
Seafood
JMA
Palm
Løghamar
Farita
P/F Fiskavirkið

Hjemsted
Strendur

Omsætning*
1000 tons
Mio. kr.
2,6
60

Vágur
Vágur
Vágur
Haldórsvík
Gøta

0,5
4,5
i.o.
2,1
4,6

10
38
i.o.
40
100

Årsværk
42
6
35
i.o.
35
+100

Produkter
Salt
Salt
Salt
Salt
Salt/fersk
Salt/fersk

*) Omsætningen for de enkelte fabrikker er i hhv. forarbejdet råfisk og produktionsværdi,
bortset fra JMA, hvor det er værdien på den indkøbte råfisk, der er angivet.

Saltfiskefabrikkernes økonomi er generelt god, da prisen og fortjenesten på saltfisk de
seneste år har været høj. Dette er dog ikke gældende for saltet sej, hvor priserne har
været markant lavere og markedet stort set er forsvundet. Palm Seafood, som er den
eneste af fabrikkerne, der udelukkende producerer saltet sej, har derfor planer om
også at forarbejde torsk til saltfisk, og målet for 2004 er at forarbejde omkring 1.000
tons torsk. Derudover har fabrikken også planer om at udbygge fabrikken med
tørreanlæg, så man kan tørre saltet sej og evt. andre tørrede fiskeprodukter og derved
omgå et fordyrende mellemled.

5.5 Ferskfiskefabrikkerne
Denne gruppe består af tre fabrikker, som må betegnes som relativt små med under 30
ansatte og forarbejdning af fra 500 til 2.500 tons råfisk. Nevið Fish Export er familieejet, og drives af en af ejerne. Kaldbak Seafood ejes af Farex i Tórshavn og en dansk
partner, hver med 50 %. Ejerskabet skal dog ikke ses som et strategisk træk fra Farex’
side. Fabrikken blev overtaget da den gik konkurs, og da Farex og den danske partner
i forvejen stod for at sælge fabrikkens produktion, var købet et naturligt træk. Sancy
Seafood ejes af et rederi, men til trods for ejerskabet, er der ikke nogen aftale om at
rederiets partrawlere skal forsyne fabrikken med råfisk. Selv om to af fabrikkerne
således ejes af andre indenfor fiskeindustrien, er der ikke tale om nogen opstrøms
vertikal integration mellem fangstled og produktion. Man kan derimod tale om en
vertikal integration i salgsleddet, da Farex sælger halvdelen af Kaldbak Seafoods
produktion og Nevið Fish Export har sin egen salgsafdeling.

20

Det koster omkring 5.000 kr. pr. vogn/container.
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Tabel 5.3 Ferskfiskefabrikkerne.
Navn
Sancy Seafood
Kaldbak Seafood
Nevið Fish Export

Hjemsted
Vágur
Kaldbak
Runavík

Omsætning
1000 tons
0,5
2,5
1,6

Mio. kr.
i.o.
57
40

Årsværk

Produkter

20
14
25-30

Standard
Eksklusive
Eksklusive

Omsætningen er i hhv. forarbejdet råfisk og produktionsværdi.

Af enkelt-fabrikkerne, der indgår i analysen, er der kun en enkelt, Sancy Seafood, som
næsten udelukkende producerer hvad der kan betegnes som standard ferske fiskefileter. Fabrikken kan producere frosne fileter, men dens frysekapacitet er ikke stor
nok, og den har ikke de krævede sorteringsmaskiner, for at kunne opfylde købernes
krav om størrelsessortering af fileterne. En produktion af frosne fileter ville altså
kræve uforholdsmæssigt store investeringer.
Til trods for, at der er få enkelt-fabrikker, hvis hovedproduktion består af ferske
produkter, er der andre producenter, som har en biproduktion af disse. P/F Fiskavirkið
har en betydelig produktion af ferske fileter, men hovedproduktionen er saltfisk, selv
om dette forhold hurtigt kan ændres, hvis markedssituationen ændres, og gør
produktion af ferske fileter til en bedre forretning end saltfiskeproduktionen. Desuden
kan de fabrikker, der producerer frostvarer også relativt ubesværet producere ferske
fileter, da processen, bortset fra frysning af fileterne, er den samme for begge produktkategorier, om end der kræves større investeringer i frysekapacitet. P/F Kjartan
Joensen forarbejder eksempelvis kuller til ferske fileter en dag ugentligt og frosne
fileter de resterende fire dage. Norfra har også mulighed for en produktion af ferske
fileter. Saltfiskefabrikken Farita pakker og eksporterer små, ferske kuller.
To af fabrikkerne, Nevið Fish Export og Kaldbak Seafood har specialiseret sig
indenfor de dyre og mere eksklusive fiskearter som f.eks. fladfisk og hummer. Nevið
Fish Export eksporterer derudover også noget hel, uforarbejdet fersk fisk.
Produktionens værdi er derfor høj i forhold til de forarbejdede mængder. Hele
forarbejdningen på disse to fabrikker foregår med håndkraft. Sammen med saltfiskefabrikken JMA er det de eneste fabrikker uden maskiner i forarbejdningsprocessen.
Nevið Fish Export producerer også frostvarer, da der ikke altid er sæson for deres
ferske produkter, og de derfor er nødt til at producere til senere salg21.
I perioden juni – august er der kun lille aktivitet på Kaldbak Seafood, da der for det
meste af fangsten af bredflab består af lille fisk, der ikke forarbejdes, men eksporteres
hel, iset. Der er dog en del aktivitet med at pakke rødtunge, bredflab og rødspætte i
denne periode. Aktiviteten stiger igen, da trawlerne igen fisker på dybt vand og
fangsten af bredflab består af større fisk.

5.6 Frostvarefabrikkerne
Frostvarefabrikkerne kan underopdeles i to kategorier: fabrikker, hvis produktion er
baseret på fiskeflådens fangst, og fabrikker, der forarbejder opdrættet laks. Til den
første gruppe hører fire fabrikker, P/F Kjartan Joensen, Tavan22, Norfra og Norðurfisk. Fabrikkerne har, bortset fra en enkelt, en relativt lille produktion og ejes alle af
21

Hvorvidt Kaldbak Seafood også fryser produktionen udenfor sæsonen vides ikke.
Tavan startede med at producere guldlaksefars, men er siden begyndt at portionsskære sej udenfor
guldlaksesæsonen, og denne produktion udgør nu en betydelig del af omsætningen.
22
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privatpersoner. Der er endvidere sammenfald i ejerskabet af Norfra og Norðurfisk. Til
gruppen af fabrikker, hvis produktion er baseret på opdræt hører Bakkafrost og Faroe
Processing Fuglafjørður, som begge skærer laks til portioner, og de er begge to noget
større end de øvrige frostvarefabrikker. Det blev ikke oplyst, hvor stor værdi
produktionen på fabrikken i Fuglafjørður har, men det må formodes, at den ligger på
niveau med Bakkafrost, da produkterne og de forarbejdede råfiskemængder er
sammenlignelige. Endvidere udnyttes kun omkring 40 % af fabrikken i Fuglafjørður,
og der overvejes hvad de resterende 60 % skal bruges til.
Tabel 5.4 Frostvarefabrikkerne.
Navn
P/F Kjartan
Joensen
Norfra
Norðurfisk
Tavan
Bakkafrost
Faroe Processing
Fuglafjørður

Hjemsted
Leirvík
Norðdepil
Árnafjørður
Leirvík
Glyvrar
Fuglafjørður

Omsætning
1000 tons
Mio. kr.
1,8
28
1,6
0,8
6-10
2,5
~2.5

29
15
40-70
175
i.o.

Årsværk

Produkter

35

Frost

40
20
50
100
i.o.

Frost/fersk
Frost
Fars/frost
Frost – laks
Frost - laks

Omsætningen er i hhv. forarbejdet råfisk og produktionsværdi.

Da Norfra ligger i Norðdepil, nord for Klaksvík, er transportomkostningerne noget
højere end for P/F Kjartan Joensen, som ligger i hovedområdet. Dette afspejler sig i,
at Norfra for det meste køber råfisk på Fiskamarknaður Føroyas afdelinger i Klaksvík
og Toftir, og kun hvis prisen er lav nok køber fra afdelingerne i Suðuroy og Vágoy.
P/F Kjartan Joensen køber fra alle Fiskamarknaður Føroyas afdelinger. Norfra køber
derudover en del direkte fra fiskefartøjerne, inkl. kystfiskerne.
De fabrikker, hvis produktion er baseret på flådens fangst, producerer hovedsagelig
frosne kullerfileter (Tabel 5.4). Norfra producerer stort set kun frosne fileter, da det
ikke kan betale sig for dem at producere ferske fileter, da transporten til Tórshavn,
især om vinteren, er for upålidelig23. P/F Kjartan Joensen har lagt sig efter
udelukkende at forarbejde kuller. Norðurfisk forarbejder hovedsagelig torsk til det
franske marked, men producerer også panerede kullerfileter til det færøske hjemmemarked. Derudover forarbejder Norfra og Norðurfisk hvilling i majmåned, men da
denne periode falder sammen med de efterhånden regelmæssige generalstrejker, sker
dette kun hvert andet år. Da fangsten derudover også svinger meget, kan der gå flere
år imellem at der forarbejdes hvilling, da mængderne er for små til at produktionen er
rentabel.
Som i resten af den færøske fiskeindustri har frostfabrikkerne en lille salgsorganisation. Der aftales pris med færøske tradere, der sælger videre til nogle faste
kunder. Det er kun P/F Kjartan Joensen, der selv står for det meste af salget, men her
er aftaleparametrene med en stor kunde i England meget simple: der aftales en pris,
afhængigt af råfiskepriserne, og fabrikken skal bare producere mest muligt. Og da
man selv mener, at prisen er i top bliver der ikke søgt efter nye kunder. Forhandlingsprocessen tager typisk 5-10 minutter og klares via e-mail. I Norfras tilfælde, tager
traderne 3-5 % af salgsprisen, men så er det også dem, der tager alle risici i
23

Dette forhold vil formentlig ændre sig, når den undersøiske tunnel, som skal forbinde Klaksvík og de
andre nordøstlige øer med Eysturoy er færdiggjort.
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forbindelse med evt. kursfald m.m., da hele produktionen sælges i danske kroner. Selv
om tradere i vid udstrækning benyttes, er kundekredsen afgrænset til nogle få faste
kunder.

5.7 Fabrikstrawlerne
Denne gruppe udgøres af syv trawlere, hvoraf tre hører ind under JFK koncernen.
Enniberg og Ljósafelli, ejes og drives af den samme person, men i forskellige
selskaber, mens de to andre, Vesturvón og Akraberg, har en bredere ejerkreds, og
moderselskaberne har andre fiskefartøjer og egne salgsafdelinger. Gruppen er ret
homogen, da produktionen og daglig drift i vid udstrækning direkte kan sammenlignes. Fabrikstrawlerne har yderligere det til fælles, at selskaberne bag dem selv står
for salget af produktionen.
Rejetrawlerne er ikke medtaget i denne gruppe, selv om de også forarbejder fangsten
ombord. Men udover OC Joensen, og i nogen grad Kovin, er der ikke nogen
forarbejdning af rejer på Færøerne.
Tabel 5.5 Fabrikstrawlerne. Produktion og omsætning.
Navn
Enniberg
Ljósafelli
Vesturvón
Akraberg
Skálaberg (P/F JFK)
Sundaberg (P/F JFK)
Næraberg (P/F JFK)

Hjemsted
Tórshavn
Tórshavn
Sørvágur
Toftir
Klaksvík
Klaksvík
Klaksvík

Omsætning
Mio. kr.
80-90
i.o.
45
~50
i.o.
~50
90

Årsværk
i.o.
i.o.
35 (+15 afløsere)
40
40
32
80

Produkter
Frost
Frost/salt
Frost
Frost
Frost
Frost
Frost

Kilde: interviewdata, JFK (2004), Sosialurin (div. udgaver).

De betingelser fabrikstrawlerne arbejder under er forskellige fra dem, fabrikkerne på
land er underlagt. Den største forskel er deres råvaregrundlag, hvor fabrikkerne på
land er afhængige af køb af råfisk, mens fabrikstrawlernes produktion er baseret på
deres fangst. Dette udmønter sig også i trawlernes integration af fangst og produktion.
Ud over disse forskelle, er der stort set tale om de samme produktionsfaciliteter, hvor
der i høj grad er de samme maskiner, der benyttes.
De landbaserede fabrikkers adskillelse af fangst og produktion betyder at de selv
bestemmer hvad og hvor meget, de får ind, men de kan ikke bestemme kvaliteten på
råfisken, der bruges i produktionen, da den kan være fanget fra under et døgn til knap
to uger før den indgår i produktionen. Da fabrikstrawlernes produktion er baseret på
deres egen fangst, varierer den også derefter, men i forhold til fabrikkerne på land er
deres råvare helt frisk og er færdigt forarbejdet indenfor højst seks timer, da de to led,
fangst og forarbejdning, er fysisk integreret. Fabrikstrawlerne kan således ikke
planlægge produktionen mht. hvilke arter og mængder, der skal forarbejdes. Men
hvilke produkter, de skal produceres afhænger af efterspørgslen blandt kunderne, som
rederierne hele tiden er i tæt kontakt med.
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En af P/F JFKs trawlere, Næraberg, fisker i færøsk og internationalt farvand og
producerer surimi ud af blåhvilling24. Trawleren ejes af den norske koncern Norway
Seafoods, og lejes af det fælles P/F JFK og Norway Seafoods selskab JFK Trol. Den
har siden starten på surimiproduktionen i 2000 givet underskud, og da P/F JFK ikke
længere er villige til at sætte penge til på projektet, er det den norske koncern, der
dækker driftsunderskuddet.
De øvrige seks fabrikstrawlere fisker torsk, kuller, rødfisk, hellefisk og sej. De er
meget afhængige af kvoterne i Barentshavet i norsk og russisk zone. Akraberg og
Vesturvón har kvoter, der har en værdi på knap 50 mio. kr. årligt, mens Ennibergs
kvote er noget større, men den deles med Ljósafelli. P/F JFKs to trawlere, Skálaberg
og Sundaberg deler også en kvote, der har en årlig værdi på omkring 100 mio. kr. For
de selskaber, der har flere trawlere gælder dog, at det er den nyeste og mest moderne
fabrikstrawler, hhv. Enniberg og Skálaberg, der prioriteres først, når kvoterne skal
fiskes, da de får mere ud af råvaren. Ud over fiskeriet i Barentshavet, hvor der fanges
torsk og kuller, fiskes der også efter rødfisk i internationalt farvand i Irmingerhavet,
vest for Færøerne, og ved Flemish Cap efter hellefisk.
Fiskeriet i Irmingerhavet er af relativt nyere dato, og startede på grund af krisen, der
ramte øerne i 1990erne, hvor fiskeriet omkring Færøerne svigtede, og tvang
ferskfisketrawlerne til at søge nye fangstområder. Siden er dette fiskeri overtaget af
fabrikstrawlerne, dels pga. at fiskeriet omkring Færøerne er forbedret og ferskfisketrawlernes25 begrænsede togtlængde, og dels pga. at beskæringer af kvoterne i
Barentshavet har tvunget fabrikstrawlerne til at søge alternative fangstområder. I 1998
blev der påsat nationale kvoter på fiskeriet af rødfisk i Irmingerhavet baseret på
historiske fangsttal, og kun en enkelt af fabrikstrawlerne, Akraberg, har sammen med
ferskfisketrawlerne været med til at opbygge grundlaget for denne kvote. De øvrige
fabrikstrawlere er begyndt på dette fiskeri efter denne dato.
Forarbejdningsprocessen ombord på Vesturvón, Ljósafelli, Akraberg og Sundaberg er
nogenlunde identisk. De producerer torske-, kuller- og rødfiske- og sejfileter.
Fileterne kan leveres med eller uden skind og kileben. Vesturvón producerer stort set
kun fileter med kileben, da kapaciteten ved produktion af benfrie fileter nedsættes for
meget i forhold til at det kan betale sig med den nuværende prisforskel. Rødfisk
udskæres i J-cut (Japan cut) til det japanske marked. Derudover har Sundaberg også
fisket guldlaks i farvandet omkring Færøerne. Til at starte med blev fangsten frosset
hel, men P/F JFK har haft planer om at installere en maskinlinie, så hele fangsten kan
forarbejdes til fars, men man venter på dispensation fra fiskeriministeriet, da fisk
fanget i færøsk farvand ikke må forarbejdes ombord (Dimmalætting 11. juni 2004).
Enniberg er noget større og har en mere moderne fabrik, der udover at kunne
producere de samme produkter som de førnævnte trawlere, også skærer portioner,
afhængig af hvad kunderne efterspørger. Den nyeste og mest moderne af fabrikstrawlerne er Skálaberg. Den blev taget i brug sommeren 2003, og planen er, at den
skal kunne udnytte hele fangsten, inklusive indvolde. Ud over almindelige fileter og
portioner kan den også producere mere færdigt forarbejdede produkter, som kan
24

Næraberg medtages ikke i den generelle gennemgang af fabrikstrawlerne, da dens fiskeri og
produktion ikke svarer til de andres.
25
Ferskfisketrawlerne har ikke fryseanlæg, men opbevarer fangsten i is. Denne form for opbevaring
begrænser togternes længde til under to uger, og der bruges relativt lang tid på at sejle frem og tilbage.
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sælges direkte til detailhandelen. Den går med andre ord et skridt videre i forhold til
de andre fabrikstrawlere.
Det er svært at afsætte disse to trawleres produktion af portioner (og Skálabergs nye
produkter) til den ønskede pris, da det er tale om forholdsvis nye og dyre produkter,
og kunderne generelt er ret konservative og foretrækker ’ferske’ fileter. Der er dog
indgået en kontrakt for Skálabergs produktion af portioner (se ovenfor). Dette er et
generelt problem for fabrikstrawlerne, der har et langt bedre produkt, Frozen at Sea
(FAS), end de traditionelle ferske fileter, selv om FAS er frosset. Derfor er de
medlemmer af ”The Frozen at Sea Fillets Association”, der søger at promovere FAS
produkterne i England. Fordelen ved FAS er, at indenfor seks timer efter fangsten, er
fileterne/portionerne skåret ud og frosset ned, og derfor er helt friske. En af
respondenterne sagde ligefrem, at en del af de fileter, der går for at være ’ferske’ ville
være blevet smidt ud af trawlerne, da kvaliteten er for dårlig. Da producenterne på
land allerede har indkøbt en bestemt mængde råfisk, er de følgelig nødt til at
forarbejde det hele, selv om kvaliteten i sidste ende kan være diskutabel, da de
allerede har betalt for den og som minimum skal have dækket driftsomkostningerne.
Respondenterne, der repræsenterede fabrikstrawlerne, var dog enige om, at hvis man
først var gået over til FAS, gik man ikke tilbage til traditionelle ferske fileter.

5.8 De øvrige enkelt-fabrikker
Fabrikkerne i denne gruppe producerer vidt forskellige produkter, spændende over
konserves, tørrede fiskehoveder, skaldyr og fiskemel. Fælles for disse fabrikker er, at
deres produktion efter færøske forhold er helt speciel. Gennemgangen af disse
fabrikker kommer, i modsætning til ovenstående grupper, til at dække deres
respektive varekæder, og giver et indtryk af den øvrige færøske fiskeindustri og
udnyttelse af andre råvarer.
Tabel 5.6 Andre fiskeforarbejdende enkelt-fabrikker.
Navn

Hjemsted

FMP
Kovin
OC Joensen

Leirvík
Sandavágur
Oyrar

Havsbrún

Fuglafjørður

Omsætning 2002
1000 tons
Mio. kr.
7
30
+0,5
25
Rejer: 10
150
Kammuslinger:~4
240
467

Årsværk

Produktion

35
12
80

Tørret
Konserves
Frost

~90

Fiskemel/olie og
fiskefoder

5.8.1 Faroe Marine Products
Faroe Marine Products er den første, og hidtil eneste, fabrik på Færøerne, som tørrer
fiskehoveder, og dermed den første til at udnytte affaldet fra en lang række af de
andre fabrikkers produktion. Med islandsk hjælp er produktionen blevet opbygget og
kontakt med tre kunder i Nigeria etableret. Råmaterialet købes fra de øvrige fiskefabrikker, med undtagelse af Føroya Fiskavirking som sælger til Havsbrún, og leveres
til fabrikken i Leirvík dagligt. Der gives en fast pris for hovederne, men
leverandørerne får også en del af et eventuelt overskud. Placeringen ved siden af en
affaldsforbrænding er praktisk, da overskudsvarmen fra forbrændingen bruges i
tørringsprocessen, som samtidig fungerer som afkøling for affaldsforbrændingen.
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På fabrikken tørres hoveder af torsk, kuler og sej. Produktsortimentet inkluderer
fiskehoveder med eller uden kinder sorteret i forskellige størrelser, som udelukkende
sælges til tre store kunder i Nigeria. Hver enkelt af kunderne kunne aftage hele
produktionen, så det ville ikke være noget problem for fabrikken at øge produktionen
væsentligt, men begrænses af det begrænsede udbud af fiskehoveder på Færøerne,
som aktuelt var på omkring 7.000 tons, hvis man ser bort fra Føroya Fiskavirkings
overskud af hoveder. De tørrede hoveder bruges som grundingrediens i suppe, som
udgør et selvstændigt måltid. Da hovederne er dyre efter nigerianske forhold, prisen
for et hoved svarer til en dagløn, er det af afgørende betydning for fabrikken, at
kvaliteten er i orden. Der arbejdes med at udvide produktsortimentet, men man har
visse betænkeligheder i den henseende, da man i så fald kan komme til at konkurrere
med sine råvareleverandører om de samme råvarer.
Faroe Marine Products er et glimrende eksempel på nytænkning og øget værdiskabelse indenfor færøsk fiskeforarbejdning. Før fabrikken startede på sin produktion
havde fiskehovederne en værdi på omkring 5 mio. kr. Nu har fabrikken en årlig
omsætning på omkring 30 mio. kr.

5.8.2 Kovin
Fabrikken er den eneste konservesfabrik på Færøerne. Den forarbejder rogn, laks,
rejer og andre fiskesorter afhængig, hvad der er billigst på det givne tidspunkt,
eksempelvis sej eller kuller. Råvaren kommer fra Fiskamarknaður Føroya, direkte
køb fra fiskefartøjer og rejerne købes fra OC Joensen. Kovin havde i 2002 en
omsætning på omkring 25 mio., og den er svagt stigende. Der forarbejdes 300 tons
rogn, 200 tons rejer, 12 tons sej og 30-35 tons laks, dvs. godt 500 tons råfisk om året,
derudover kommer diverse ingredienser i produktionen såsom kartoffelmel, tomatpuré, sojaolie, rapsolie m.m. Det er vigtigt for fabrikken at bruge de samme
leverandører, da ændringer af ingredienser kan medføre at produkternes karakteristika
som f.eks. smag ændres.
Ud over at producere konserves og forarbejde rogn, fungerer Kovin også som trader,
da flere af virksomhedens kunder efterspørger andre fiskevarer, og den alligevel
ligger som mellemled. Desuden har Kovin også solgt for andre færøske fiskeproducenter. Produkterne, der sælges er fersk og frosset fisk, både hel, uforarbejdet og
som fileter. Desuden sælges også frosset, saltet og fersk rogn.
Produktionen sker udelukkende på baggrund af eksisterende ordrer, og den sælges
hovedsagelig under kundernes egne mærker. På grund af, at rogn kun kan til vejebringes i rognsæsonen, er det nødvendigt med en vis lagerkapacitet for at opretholde
produktionen over hele året. Deres egen lagerkapacitet er for lille, så de lejer fra
Føroya Fiskavirkings fabrik i nabobygden Miðvágur. De to fabrikker samarbejder
desuden også om indkøb af råfisk og Kovin får skåret sine fileter der.
Kovin sælger til mange markeder, men det er Frankrig og England, der er de vigtigste.
De benytter islandske agenter, da de har større erfaring med at sælge konserves end de
færøske tradere. Konserves sælges både direkte til detailhandelen og til større
producenter som Princess og Tulip. Saltet og frosset rogn sælges endvidere som
halvfabrikata til madvareindustrien, her sælges især meget frosset rogn til Spanien.
Frosset rogn i blok sælges på spotmarkeder, mens der foreligger kontrakter for salget
af saltet rogn. Da udviklingspotentialet af konservesmarkedet er begrænset på de
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europæiske markeder pga. den store udbredelse af køleskabe og frysere, er de
mellemøstlige og afrikanske markeder interessante for Kovin.
Der er tre store kunder, der tilsammen aftager omkring 75 % af Kovins produktion.
Fabrikken er derfor i en vis grad afhængig af disse store kunder, men kan dog klare at
miste en enkelt af dem. Derfor søger man efter nye store kunder. Kovin har tilsammen
22 kunder til konservesprodukterne, mens der er 3-4 aftagere af rogn. Konserveskontrakterne løber typisk over mere end et år, da det er produkter, der ikke ændres
meget og tager relativt lang tid at lave forarbejdet til et nyt produkt.
For de spanske og franske kunder har leveringstid betydning, og man har derfor lager
til dem. Det er også vigtigt for disse kunder, at dåserne er ensartede mht. farvenuancer, så produkterne fremstår ensartet på butikshylderne. Ellers er pris den
altafgørende konkurrenceparameter for konserves, og man kan sælge produkter af
meget ringe kvalitet, bare prisen er lav nok. Kovin har ikke nogen langsigtet
virksomhedsstrategi andet end, hvad der kan betegnes som ad hoc. Det er også
vanskeligt, da konservesmarkedet er ekstremt prisfikseret. Men fabrikken lægger altid
vægt på at producere et produkt af høj kvalitet i forhold til prisen. Og der arbejdes
hele tiden på at udvikle nye produkter eller produktvarianter. Ellers er det vigtigt hele
tiden at være fleksibel og kunne tilpasse sig markedsvilkårene.

5.8.3 OC Joensen
OC Joensen i Oyri på Eysturoy blev oprindeligt grundlagt i 1890erne som et
handelshus, og senere blev der udvidet med forarbejdning af sild. I 1969/70 begyndte
man under simple forhold at forarbejde kammuslinger, og i 1981 blev de nye
produktionsfaciliteter taget i brug, og pga. faldende priser, blev der i 1984 investeret i
flere maskiner. I 1986 begyndte man også at forarbejde rejer, fanget af den færøske
rejetrawlerflåde.
I 2002 omsatte OC Joensen for omkring 150 mio. kr., mens den forventede
omsætning for 2003 er noget lavere pga. de lave priser på rejer. Der forarbejdes
normalt mellem 6 og 9.000 tons rejer (dog noget mere i 2002) og 2.500 – 5.000 tons
kammuslinger. Der er omkring 80 årsværk på virksomhedens fabrikker.
OC Joensen består af to fabrikker, der forarbejder hhv. kammusling og små frosne
industrirejer. Kammusling fiskes af et enkelt fartøj, Norðheim, tilhørende OC
Joensen, mens rejerne købes direkte fra færøske rejetrawlere. Rejeflådens krise har
dog betydet, at OC Joensen har investeret i rejetrawleren Kappin for at sikre
leverancen af rejer til produktionen. Den ligger som et datterselskab under OC
Joensen for at mindske risikoen for moderselskabet. Trawleren er dog siden taget ud
af drift på grund af den lave pris på rejer, hvorved driften ikke hang økonomisk
sammen.
På grund af handelsaftalerne med markedslandene, er OC Joensen nødsaget til
udelukkende at købe rejer fra de færøske trawlere, da der ellers vil komme en straftold
på tredjelandsrejerne. Hvor OC Joensen er tvunget til at købe fra færøske fartøjer, er
der ikke krav til rejetrawlerne om at sælge til færøske fiskeproducenter. De kan sælge
frit, og sælger meget til Canada, Island og Norge.

48

Indkøb af råvarer er afhængig af fangstsæsonen, der for kammuslingerne er i perioden
august-februar og rejer hovedsagelig er i løbet af sommeren og efteråret, da der om
vinteren fiskes ved Østgrønland, hvor der fanges store rejer, der sælges direkte til det
japanske marked. De færøske fartøjer har en kvote på 1.100 tons, og i denne periode,
december-marts, er det svært for OC Joensen at få nok industri rejer til produktionen.
Aktuelt kan 10 % af eksporten til EU bestå af tredjelands fisk, og der købes årligt 3400 tons rejer i udlandet.
Både reje- og kammuslingeproduktionen er standardvarer, der sorteres i forskellige
størrelse og pakkes i forskellig pakning; rejer pakkes i poser fra ½ til 6 kg.
Sorteringen af rejerne er ikke god nok til, at man kan sælge direkte til detailhandelen.
På fabrikken optøs rejerne, lægges i lage i et døgn, koges, maskinpilles, renses og
fryses. Herefter bliver de sorteret efter størrelse og pakket. For kammuslingernes
vedkommende er det kun selve muskelen, der benyttes. Det betyder, at ud af 60 tons
råvare kommer der kun 4-5 tons færdigvare.
OC Joensens egen lagerkapacitet betegnes som værende for lille med en kapacitet på
2.000 tons, da de har tit haft behov for at have 4.000 tons råvare liggende oveni
lageret af færdigvarer. Rejerne i de eksterne lagre leveres til fabrikken over land efter
behov. Før den store udbygning af den færøske fryselagerkapacitet i 1990erne, var
dette ofte et problem, men den nuværende kapacitet på Færøerne betyder, at det er op
til rejetrawlerne, hvor de afskiber lasten, da det er lige meget for OC Joensen, hvor på
Færøerne rejerne opbevares.
Rejerne sælges hovedsagelig til England, der aftager omkring 80 % af de pillede rejer,
og OC Joensen søger ikke at komme ind på nye markeder for rejer, da England udgør
langt det største og mest lukrative marked, med omkring 50 % af det samlede
europæiske marked. Rejerne sælges til kunder, som ompakker rejerne. Disse aftager
omkring halvdelen af fabrikkens produktion, mens cateringmarkedet udgør den anden
halvdel af virksomhedens salg. Her benyttes rejerne typisk af ’sandwichmakers’ og i
restauranter. Der sælges også noget til hjemmemarkedet, men det svarer kun til en
halv dags produktion. Det drejer sig om rejer pakket i 200g. Et biprodukt af
forarbejdning af rejer er 4-500 tons fiskemel, hvoraf ca. halvdelen sælges til Havsbrún
og resten eksporteres.
OC Joensen står ikke selv for salget. Det bliver varetaget af Føroya Fiskasøla, der har
en fast sælger, som tager sig af det, og som OC Joensen betragter som ’sin mand’.
Rejerne til Kovin, sælges direkte, uden noget mellemled. Kundekredsen består af 5
store kunder, hvoraf en køber omkring 800 tons pillede rejer om året, og 40-50 små,
der køber helt ned til en enkelt palle (nogle få hundrede kilo). I nogle tilfælde indgås
der halvårlige kontrakter. Det meste af produktionen ender på markedet under
kundernes egne mærker. Noget sælges under Føroya Fiskasølas mærke ’Faroe’ på
cateringmarkedet.
Da kammuslingerne, der fanges ved Færøerne er små, sælges de som halvfabrikata til
fødevareindustrien, fortrinsvis i Frankrig, som udgør det vigtigste marked med
omkring 90 %. I starten blev hele produktionen af kammuslinger solgt til USA, men
siden 1989-90 har det franske marked været det vigtigste. Det er ikke noget problem
at komme af med kammuslingerne, og der kunne uden problemer findes nye kunder.
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Kundekredsen består af 4-5 købere, der hver får mellem 2-500 tons. Som et biprodukt
knuses skallerne og bruges af landmænd til at strø ud på den sure, kalkfattige jord.
Virksomheden er ikke direkte afhængige af en enkelt kunde, men er dog i nogen grad
afhængige af kunder, der ikke kræver en yderligere gradering af rejerne. For eksempel
køber supermarkedskæder som Marks & Spencer i England ikke OC Joensen-rejer, da
de er dobbeltfrosne. OC Joensen kan heller ikke sælge til Tesco, da de ikke kan
godkendes af supermarkedskæden før de bliver godkendt af British Retail
Consortium, som er brancheorganisation for de engelske detailhandlere26. En
ansøgning var på interviewtidspunktet sendt af sted til godkendelse.
Som led i godkendelsen, skal hele kæden auditeres, fra fangst til produktionen. At
leve op til køberkravene giver ikke nødvendigvis nye kunder, men er stort set et krav
fra de eksisterende kunder for at holde fast i dem. Disse køberkrav er i de fleste
tilfælde en del strengere og dækker andre elementer end de officielle miljøkrav og
HACCP. Fabrikken besøges regelmæssigt af kunderne, og kontrollen tager som regel
en hel dag, hvor alle aspekter af produktionen undersøges, mens produktionen kører
normalt.
Føroya Fiskasøla arbejder lidt med at finde nye kunder til rejerne, men det er noget
begrænset, da de nok allerede har kontakt med de største kunder på markedet, og
allerede er inde på det største og mest attraktive marked for rejer i Europa. Derfor
satses der på at konsolidere sig og forsvare den aktuelle markedsposition. I forhold til
produkterne, satses der på kvalitet og især pris. Men dette er vanskeligt, da det skal
være den bedste kvalitet til den lavest mulige pris, og der tit ikke er sammenhæng
mellem kvalitet og pris. De store rejekunder laver en omvendt auktion, hvor udvalgte
leverandører får lov til at byde i en åben auktion, hvor man ser det aktuelt laveste bud.
Den med det laveste tilbud får ordren. For køberne er prisen altid vigtig. Ellers er
forhold som leveringssikkerhed og kvalitet også vigtige. OC Joensen mærker tydeligt,
at markedet i højere grad domineres af færre og større kunder. Fabrikken mistede en
ordre, der lå på omkring 300 tons årligt, da en kunde gik konkurs, og det er
vanskeligere at finde nye kunder af en vis størrelse.
På konkurrencesiden er et af de største problemer for OC Joensen, at deres
konkurrenter udnytter produktionsapparatet bedre, da de kan køre mere gennem
maskinerne, og derved bedre forrenter sine investeringer. Den norske konkurrence
betegnes ikke som specielt slem, mens det er vanskeligere at konkurrere med
islandske producenter. Derudover konkurreres der med grønlandske, canadiske og
kinesiske eksportører.

5.8.4 Havsbrún
Havsbrún i Fuglafjørður blev grundlagt i 1966 og er i dag den eneste fabrik af sin art
på Færøerne. Som en af helt få færøske fiskefabrikker, er Havsbrún strategisk placeret
i forhold til råvaren, som i 1960erne var nordhavssild fanget nord for Færøerne.
Havsbrúns aktiviteter i Fuglafjørður består i princippet af to fabrikker, en der
producerer fiskemel og –olie (fiskemelsfabrik), og en, der producerer fiskefoder. De
to fabrikkers produktionscyklus er ikke sammenfaldende, og derfor er lager26
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kapaciteten af afgørende betydning, da fiskemel og –olie udgør hen ved 80 % af
ingredienserne i fiskefoder, og foderfabrikken er den største aftager af disse, hvormed
man må have en lokal kapacitet. De seneste tre år, er der investeret kraftigt for at øge
kapaciteten, og denne betegnes nu som relativt tilfredsstillende for fiskemelsfabrikken, da der kan lageres hvad der svarer til fire ugers produktion. For eksport af
fiskemel, er lagerkapaciteten også vigtig, da man er på købers marked, hvis man ikke
har mulighed for at lagre melet og derfor er tvunget til at sælge her og nu til nedsat
pris.
Indkøb af råfisk sker direkte fra de fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter.
Blåhvilling er den vigtigste af disse, men også sild, lodde og fiskeaffald fra de øvrige
fiskefabrikker indgår i produktionen. Frem til 2003 var Havsbrún den eneste fabrik på
Færøerne, der tog imod pelagisk fisk. I sensommeren/efteråret 2003, efter feltstudiernes afslutning, åbnede Kollafjørð Pelagic, som skal tage imod helfrosne
pelagiske fiskearter. Planen er, at de skal sorteres efter størrelse, pakkes og
eksporteres til udenlandske producenter, der forarbejder fisken videre til madvarer.
Til at starte med blev der kun produceret fiskemel og fiskeolie til eksport, men i 1983
begyndte man at eksperimentere med foderproduktion, og i 1988 blev der investeret
foderproduktion til den voksende opdrætsindustri på Færøerne. Den dårlige økonomi i
opdrætserhvervet op gennem 1990erne gjorde, at virksomheden blev involveret på
ejersiden. Ifølge respondenterne skyldes involveringen i opdræt hovedsagelig tre
faktorer: Havsbrún havde penge til gode, som opdrætterne ikke kunne tilbagebetale;
Havsbrún blev af opdrætterne opfordret til at investere; og da den norske koncern
PanFish kom ind på det færøske marked, følte man sig nødsaget til at investere for at
sikre sig et kundegrundlag for foderet. Havsbrún ejer nu andele i 7 opdrætsselskaber,
hvoraf de er hovedaktionær i de tre.
Havsbrún er klart den fiskefabrik på Færøerne, som forarbejder de største mængder
råfisk og er langt den største af enkelt-fabrikkerne. Havsbrún omsatte i 2002 for 467
mio. og forarbejdede 240.000 tons råfisk, hvilket gav 97.000 tons færdigvarer.
Foderfabrikken kan have hvad der svarer til omkring 1½ uges salg på lager. For
foderafdelingen er det af afgørende betydning, at man ikke løber tør for råstoffer på
noget tidspunkt. Hvis den ikke kan honorere kontrakterne med opdrætterne, er den
erstatningspligtig for manglende vækst af den opdrættede fisk, og mister højest
sandsynligt også kunden. Leveringssikkerhed er den vigtigste salgsparameter, og et
ufravigeligt kundekrav, når det drejer sig om fiskefoder. De regelmæssige generalstrejker kan også ramme foderafdelingen, hvis de er lange nok til at lageret slipper op.
I så fald er Havsbrún nødsaget til at købe foder fra konkurrenterne Skretting eller
EWOS og få dem til at levere til kunderne, eller omvendt kan Havsbrún levere for
konkurrenterne. Ud over tabt fortjeneste er dette ikke problematisk, da konkurrencen
om levering af fiskefoder betegnes som yderst professionel af respondenterne, og der
bliver ikke brugt beskidte kneb.
Fiskemelsfabrikken producerer på baggrund af fartøjernes fangst, og produktionen er
derfor meget sæsonpræget, og produktionen kan ligge stille i op til fem måneder,
hvorimod det i fangstsæsonen kan være svært at følge med, især da man ikke kan
lagre råfisken, men må forarbejde den hurtigst muligt. Derfor har man en produktionskapacitet på omkring 2.000 tons pr. døgn. Til tider er dette dog for lidt, og man
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arbejder på at øge kapaciteten. Foderfabrikken producerer efter forventet salg.
Foderfabrikkens forventede salg må betegnes som relativt sikkert, da opdrættet er
stramt styret i hele kæden fra rogn til slagtning, hvorved man ved hvad der skal
bruges af foder et godt stykke ud i fremtiden27. Højsæsonen er i perioden juli –
oktober, hvor temperaturen i havet er højest, og laks og ørred spiser og vokser mest.
Produktion af fiskemel er gået fra at være hovedproduktionen til at være grundlaget
under fiskefoderfremstillingen. Det primære mål er at forsyne foderafdelingen, mens
resten eksporteres. Hele produktionen af fiskeolie indgår i foderfremstillingen, så der
er ingen eksport af denne. Havsbrún er, ifølge respondenterne verdens 4. største
fiskefoderproducent, men der er meget langt op til 3. pladsen. Havsbrún er dog den
eneste fiskefoderfabrik i verden, der også har en fiskemelsproduktion, så vidt
respondenterne vidste, og derfor har fabrikken også det største lager af fiskemel og –
olie af fiskefoderproducenterne. Samtidig gør denne vertikale integration, at Havsbrún
har bedre kontrol over hele produktionsprocessen, en faktor som også benyttes i
markedsføringen af deres foderprodukter. Desuden melder de tilbage til fartøjerne for
at opnå en så god råvare som muligt. Eksempelvis skal fiskefartøjerne køle sortmund i
en blanding af ferskvand og eddikesyre, som Havsbrún leverer (Havsbrún, 4/6 2004).
Havsbrúns foderafdeling aftager omkring 40 % af produktionen af fiskemel og hele
produktionen af fiskeolie. De resterende 60 % sælges til udlandet, hovedsagelig til
EØS lande. Der sælges også til konkurrenterne på fodermarkedet, da det er en industri
med meget få aktører. Omkring 75 % af fiskefoderet sælges til de færøske opdrættere.
Der sælges til 14 lokaliteter, men reelt til 8 kunder (kontrakter). De resterende 25 %
sælges til en skotsk og tre norske kunder (opdrættere). Havsbrún har omkring 45 – 55
% af det færøske marked for fiskefoder. Fiskemelet sælges mest på spotmarkedet,
gennem mæglere, og i sjældne tilfælde kontrakter om 3 – 4 leverancer. Det er en lille
branche, hvor alle kender hinanden. Foderet sælges direkte til opdrætterne,
udelukkende på kontrakter, der kan løbe op til tre år.
Man søger aktivt efter nye kunder til fiskefoderet, men det er en tung, dyr og
langsommelig proces. Processen foregår ved at Havsbrún undersøger og udvælger
potentielle kunder. Hvis de starter med 20, ender det med maksimalt en i løbet af tre
år. Da der er tale om ret store kontrakter, typisk på omkring 7.000 tons fiskefoder,
med en værdi på ca. 50 mio. er det nok med en relativt lille succesrate. For foderafdelingen er det et problem, at der er et toldfrit eksportloft på 10.000 tons, da en
gennemsnitskontrakt er på 7.000 tons. For at sikre en jævn afsætning i fremtiden
satser Havsbrún på at blive en del af en eller flere større kæder. I sommeren 2004 har
Havsbrún indgået en kontrakt på 150-180 mio. kr. årligt med en japansk køber om
salg af opdrætsørreder til det japanske marked. Aftalen sikrer samtidig Havsbrún en
mindstepris, så koncernen ikke risikerer at sætte penge til (Sosialurin, 2/7 2004).
Havsbrún gør meget ud af at levere et godt produkt. Allerede tidligt har man besluttet
ikke at bruge genmodificerede organismer i sine produkter. Flere af deres
konkurrenter substituerer den dyreste ingrediens, fiskemel, med sojaolie, men her har
koncernen tidligt besluttet ikke at gå på kompromis.

27

Planlægningen kan vanskeliggøres af fiskesygdomme, net, der sprænges så laks/ørred slipper fri osv.
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Havsbrún er også fast leverandør af foder til ørreder til en japansk brugskæde med
omkring 7.000 butikker. Navnet ’Havsbrún’ bruges også i markedsføringen af disse
ørreder. Dette er en kontrakt, Havsbrún er meget stolte af, da de japanske købere er
meget kvalitetsbevidste. Foderets høje kvalitet afspejler sig også i prisen på ørrederne,
som ligger noget over tilsvarende chilenske produkter. De leverer også foder til en
kunde i Skotland som leverer direkte til cateringmarkedet (restauranter, British
Airways og en supermarkedskæde i Schweiz). De er også begyndt på det i Norge.

5.9 Traderne
De to tradere, som indgår i det empiriske materiale, udgør som sådan ikke en
produktionsgruppe, men deres indflydelse på produktionsleddet er ikke desto mindre
markant. De arbejder begge som almindelige tradere, men har derudover af
forskellige årsager investeret i produktionsleddet. Hvor Føroya Fiskasøla har
investeret strategisk for at sikre sit salgsgrundlag og er villig til at foretage flere
investeringer i produktionskapacitet, er Farex investering af mere tilfældig karakter,
da en fabrik, de havde solgt for, gik konkurs. Farex har dog også planer om at købe
sig til produktionskapacitet, men her følger de en helt anden strategi. I stedet for at
købe fysiske strukturer, arbejder de på at leje produktionskapacitet fra de eksisterende
fiskefabrikker, i starten en dag ugentligt. Endvidere er virksomheden med i Pefa.com,
som er en internetauktion som sælger fisk fra en række lande til internationale købere.
Ved at have adgang til lokal produktionskapacitet kan Farex forarbejde fisken, hvis
køberne skulle ønske det.
I modsætning til forarbejdningsindustrien, er traderne ikke ensidigt afhængige af
fangsten, som landes på Færøerne af færøske fartøjer, men kan operere i udlandet, da
de også kan sælge for udenlandske producenter. Farex henter således en stor del af sin
omsætning i udlandet. Derved har de bedre muligheder for at diversificere
aktiviteterne og dermed afhængigheden af det svingende og relativt begrænsede
færøske råstofgrundlag.

5.10 Opsamling
Den færøske fiskeforarbejdende industri har gennemgået en lang række ændringer,
både strukturelt og institutionelt. Der er sket en specialisering af fabrikkerne, som nu
fungerer under markedsforhold, hvor fleksibilitet er en vigtig konkurrenceparameter i
et hurtigt marked og ustabile råvareforhold. Her er den flade organisationsstruktur og
hurtige beslutningsproces en vigtig faktor. Der er en total adskillelse i ejerskabet af
ferskfiskeflåden og forarbejdningsindustrien på land. Det store flertal arbejder med en
meget kort produktionshorisont og producerer standardvarer uden nogen decideret
langsigtet strategi. Kun nogle få producenter har kontrakter på op til et halvt år, men
ønsker ikke at indgå kontrakter af længere varighed på grund af svingninger i råfiskepriserne. Langt den overvejende del af producenterne opererer med længerevarende
relationer med nogle få faste kunder, hvilket reducerer usikkerheden i forbindelse med
transaktionerne og letter salgsprocessen. Hvor salget og kundekontakt før blev varetaget af andre, har en lang række producenter nu oprettet egne salgsafdelinger, hvilket
har fået enkelte tradere til at investere i produktionsleddet.
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6 Varekæderne
I det foregående kapitel blevet den færøske fiskeindustri gennemgået og dens fysiske
strukturer og indbyrdes relationer blev kortlagt. Men da den færøske fiskeindustri i
meget høj grad er eksportorienteret, er det nødvendigt at se på de relationer, den har
til sine kunder. I det følgende vil der blive fokuseret på forholdet mellem den færøske
fiskeflåde og forarbejdningsindustrien samt sidstnævntes eksterne forhold. Dette
gøres ved at anvende den globale varekædeanalyse som grundlag for analysen.
Ud fra det foregående kapitels gennemgang er det muligt at identificere tre varekæder.
Det drejer sig om varekæderne for saltfisk, frostvarer og ferske fiskeprodukter.
Koncernernes produktion indgår i alle tre kæder mens fabrikstrawlernes indgår i
frostvarekæden. Disse tre kæder har hver sine karakteristika mht. produktion og
markedsforhold. I nogle tilfælde kan kæderne endvidere deles op i filamenter, da
særlige forhold gør sig gældende for enkelte produkter. Det er især hvor markedsforhold og pris adskiller sig for ellers sammenlignelige produkter.
Varekæderne udgør tre hovedgrupper i den færøske eksport. Tilsammen havde de i
2002 en eksportværdi på godt 3,6 mia. kr. ud af en samlet færøsk eksport af
fiskeprodukter på 4,1 mia. kr., svarende til 89,1 % (figur 6.1).
Figur 6.1 Den samlede og de tre varekæders eksportværdi 1998-2002.

Kilde: Árbók fyri Føroyar 2003 (tabel 13.1 og 13.12).

I det følgende er gennemgangen af de tre varekæder delt op i fire dele. Først gives en
generel introduktion af kæden, hvor der ses på hvilke arter, der forarbejdes, hvordan
fangsten foregår, hvor stor eksporten er og hvilke tendenser der er. Dernæst ses på
indkøb af råfisk og hvordan relationerne er mellem fangstled og forarbejdningsleddet.
Siden ses på produktionsforholdene. Til sidst ses der på salg af produktionen,
markedsforhold og relationerne til de udenlandske kunder.
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6.1 Saltfiskekæden
Op gennem 1990erne, har færøsk saltfisk opnået en meget stærk position på de
sydeuropæiske markeder. Hvor de færøske saltfiskeprodukter før blev solgt for en
lavere pris end de islandske, får de i dag en noget højere pris end både de islandske og
norske saltfiskeprodukter (Sosialurin, 10/1 2000). En af årsagerne til denne stærke
position er kvaliteten og de biologiske egenskaber på den fisk, der fanges i farvandet
omkring Færøerne. De væsentligste kvalitetskriterier er saltfiskens hvidhed og
konsistens, og de spanske købere er eksempelvis villige til at betale en del mere for
saltfisk af høj kvalitet, helt op til 10 kr. mere pr. kg blev nævnt. Det kan også ses på,
at det blev virkelig rentabelt at producere saltfisk efter 1997-98, hvor man før
producerede for at dække driftsudgifterne. Der forventedes dog en nedgang af
fortjenesten for 2003 i forhold til året før.
Eksport af saltfisk har stor økonomisk betydning for den færøske økonomi, da
værdiforøgelsen i produktionen af saltfisk er høj, og det har været et af de mest stabile
og sikre produkter for de færøske fiskeproducenter, undtaget er dog eksporten af saltet
sej. Som markedsforholdene er nu, er saltfiskefabrikkerne stort set de eneste, der
kører med overskud, og der er fare for, hvis situationen fortsætter, at mange fiskefabrikker vil lukke (Dimmalætting, 24/5 2004). Efter frostvarer og isede, ferske
fiskeprodukter, udgør eksporten af saltfisk den tredjestørste eksport målt i værdi28. I
vægt udgjorde eksporten i 2002 kun 5,5 % af den samlede eksportmængde, mens
værdien udgjorde 16 %.
Figur 6.2 Den færøske saltfiskeeksport 1998-2002.
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Kilde: Árbók fyri Føroyar 2003 (tabel 13.12).

Den færøske saltfiskeproduktion er primært baseret på de fire arter, torsk, lange,
brosme, sej og noget af blålange. Torsk er klart den økonomisk vigtigste art med en
samlet eksportværdi i 2002 på 513 mio. kr., mens de øvrige arter ligger mellem 25 og
28

Eksporten af frostvarer og ferske produkter inkluderer også hel, uforarbejdet fisk og opdrættet laks
og ørred.
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64 mio. kr. årligt, hvis man ser bort fra blålange som svinger mellem 5 og 15 mio. kr.
i perioden. Stigningen af saltfisks eksportværdi kan hovedsagelig tillægges en
markant stigning af eksporten af saltede torskeprodukter med over 100 % fra 1998 til
2001, mens de øvrige arter ligger relativt stabilt over en femårsperiode fra 1998 til
2002, dog med en svagt stigende tendens for saltet sej (figur 6.2). Eksport af sej er
siden gået fuldstændig i stå (se nedenfor).
Der er tilsammen 12 saltfiskefabrikker, hvoraf seks hører under koncerner. Langt den
overvejende del af fabrikkerne er specialiseret og producerer kun saltfisk, kun enkelte
har en sideproduktion af ferske varer.
Tabel 6.1 Produktions- og markedsforhold for saltfiskefabrikkerne.
Køb af råfisk

Arter

Enkelt-fabrikkerne
FMF (højst 5 %
Vaðhorn
direkte)

Torsk
Brosme, lange

JMA
Farita

Torsk
Torsk, lange

FMF
FMF (næsten
udelukkende)

Anden
produktion*

Ingen
Ingen
(Hele ferske
kuller)

FMF (+90 %)
Direkte

Torsk, lange, brosme,
Sej

Ferske fileter
af torsk og
rødfisk

Palm Seafood

Beta (3.000t)
FMF (1.500t)

Sej, (torsk)

Ingen

Løghamar

i.o.

sej

ingen

Blandet
Blandet

Torsk, lange,
blålange, brosme
Torsk, sej

P/F Fiskavirkið

Koncernerne
Føroya
Fiskavirking
Maru Seafood
(Eystís)
Maru Seafood
(Vestís)
Delta Seafood
Sandoy Seafood
Kósin Seafood

Blandet
2/3 direkte
1/3 FMF
Blandet

Torsk, sej, lange
Torsk, lange, sej,
rødfisk
Torsk, rødfisk
Torsk, lange, brosme,
sej

Markeder
(saltfisk)

Antal
kunder

Spanien
Italien
Grækenland
Spanien
Spanien

3
Flere
1
1
2-3

Italien
Spanien

~10
Få

Italien

Flere

Canada
Tyskland
Frankrig
Samme
som Palm

1
i.o.
1
i.o.

ingen
ingen

i.o.
Spanien
Italien

ingen
Ferske fileter

Spanien
Spanien,
Italien,
(Canada)

i.o.
1
få
1

ingen
blandet

Spanien
Italien

få
få
få

Kilde: Interviewdata, www.kosin.fo (28/7 2004), www.united.fo (28/7 2004). *) på samme fabrik.

6.1.1 Indkøb af råfisk
Bortset fra den del af fangsten, der fanges af færøske fiskefartøjer, fortrinsvis
langlinefartøjer, i islandsk farvand, stammer al råfisken fra de færøske fiskefartøjer,
der fisker i farvandet omkring Færøerne29. Sejen, der benyttes i produktionen,
stammer fra trawlere, der fisker på dybere vand. Torsk og lange fiskes både af
trawlere og langlinefartøjer, mens brosme hovedsagelig fanges med langline.
29

De færøske langlinefartøjer har en kvote i islandsk farvand på 1.200 tons torsk og 4.400 tons af
anden bundfisk (Árbók fyri Føroyar 2003, tabel 5.31).
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For de selvstændige fabrikker gælder, at langt den største del af råfisken købes over
Fiskamarknaður Føroya, mens koncernerne køber en relativt stor del direkte fra
fiskefartøjerne. Koncernernes direkte køb varierer dog fra år til år, afhængig af en
række faktorer såsom råfiskepris, -mængder og markedssituationen.
Da transporten af råfisk er relativt billig i forhold til den samlede produktion, købes
der fra Fiskamarknaður Føroyas afdelinger overalt på Færøerne. Råfisken
transporteres over land med lastvogne, og det betegnes af flere som en fordel, da
pengene ikke tjenes på landing af fangsten, tværtimod. De fleste saltfiskeproducenter
har faste aftaler med vognmandsfirmaer om transport af råfisk og de færdige
produkter. Køb over Fiskamarknaður Føroya har endvidere den fordel for enkeltfabrikkerne, at de kun får de fiskearter og kvantiteter, de skal bruge.

6.1.2 Produktion
Som en tommelfingerregel giver fisk fanget med langline et hvidere og derfor dyrere
produkt, men det kræver at fisken behandles korrekt ombord, dvs. bliver skåret op og
lagt i lasten hurtigst muligt. Men det er dyrere at indkøbe råfisken, samtidig med at
udnyttelsesgraden er noget lavere end for fisk fanget med trawl30. Fisk fanget med
trawl giver et rødere, og følgelig, billigere produkt, men råfisken er billigere at
indkøbe samtidig med at man får mere ud af hver enkelt fisk. Grunden til, at fisk
fanget med trawl er mere rød er, at fisken presses sammen, når der trawles. Ifølge en
enkelt respondent er der ikke den store forskel på fortjenesten på de to produktioner,
som forholdene var sommeren 2003. Denne kvalitetsforskel på de to fangstformer er
en del af forklaringen på, at koncernerne søger at købe forholdsvis store mængder
direkte fra langlineflåden.
Figur 6.3 Forarbejdningsproces for saltfisk.
Maskinfiletering
Råfiskeindtag

sortering

Afnakning

Sprøjtning
Maskinflækning

Renskæring
(håndskæring)

1 døgns
saltlage

2 uger salt i
kar

Pakning

Afskibning

Råfisken ankommer på fabrikken, hvorefter den sorteres og lægges på maskinlinien,
hvor hovedet først skæres af maskinelt i en afnakker. Herefter bliver fisken enten
flækket eller fileteret. Siden indsprøjtes saltlage i fisken for at øge udbyttet og
forbedre kvaliteten på det færdige produkt, siden bliver de kontrolleret for ben og
parasitter manuelt og renskåret. Fileterne eller den flækkede fisk lægges i saltlage i ca.
et døgn, derefter lægges de lagvis i store kar, hvor hvert lag overstrøs med salt. Her
ligger fileterne/den flækkede fisk i omkring to uger, hvorefter det færdige produkt
pakkes og, afhængig af årstiden, afskibes til kunderne eller lægges på lager, enten i
Færøerne eller i udlandet nær markederne.

30

Hvorfor det forholder sig sådan, vidste respondenterne ikke.
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Saltfisk lægges på lager i sommerperioden er på grund af, at der i Sydeuropa
traditionelt ikke spises meget saltfisk om sommeren, og køberne ikke ønsker at ligge
inde med større lagre, som de ikke kan afsætte. Køberne opererer, i lighed med de
færøske fiskeproducenter, med en form for just in time, hvor saltfisken leveres efter
behov. Til trods for, at saltfisken ligger på lager, er den i flere tilfælde allerede bestilt
af køberen. Hvis ikke den er bestilt i forvejen, har det de seneste år dog ikke været
noget problem at komme af med den, og saltfiskeproducenterne har derfor en ret
sikker formodning om at produktionen sagtens kan afsættes. Da saltfisk har en relativt
høj holdbarhed, har eksportørerne, afhængig af deres økonomiske situation, endvidere
mulighed for at holde lidt på lageret af saltfisk, hvis prisniveauet er for lavt. Således
indebærer sommerlagrene af saltfisk ikke umiddelbart den store risiko for de færøske
producenter og tradere, som eksporterer saltfisk til Sydeuropa.
Selve saltningsprocessen for sej er den somme som for de øvrige fiskearter, og
forarbejdningen foregår på samme måde, men de saltede fileter bliver ikke lagt på
lager, da produktionen udelukkende sker på baggrund af ordrer. Det er ikke noget
problem at indkøbe de krævede kvantiteter af råfisk til denne produktion, da udbuddet
af sej er stort og relativt stabilt.
Hvis den engelske efterspørgsel efter ferske torskefileter til fish & chips stiger, og
prisen på fersk uforarbejdet torsk stiger for meget til at det kan betale sig at forarbejde
den til saltfisk, benytter saltfiskeproducenterne sig af forskellige strategier. P/F
Fiskavirkið, Delta Seafood, og i nogen grad Farita, kan lægge produktionen om til
ferske produkter, mens Vaðhorn lægger sig efter at forarbejde de billigere arter,
brosme og lange, til saltfisk. Der er således en vis form for fleksibilitet i
tilrettelæggelsen af produktionen, hvis prisen på råfisk stiger.

6.1.3 Salg og markedsstrategier
Den færøske eksport af saltfisk kan deles op i tre filamenter, afhængig af marked og
produkt, der har hver deres karakteristika. Den første varekæde er saltet torsk til det
spanske marked. Torsk er den dyreste og økonomisk vigtigste af de arter, der
forarbejdes til saltfisk. Det næste filament udgøres af saltet brosme og lange til Italien
mens det tredje består af saltet sej, der eksporteres til Canada og Frankrig for siden at
ende i hhv. Caribien og Brasilien.
Spanien udgør sammen med Portugal de to største markeder for saltfisk i Europa,
mens Italien ligger på en tredjeplads (Eurofish Magazine Nov./Dec., 2002). Selv om
Portugal således udgør et stort marked, eksporteres der stort set ikke noget til
Portugal. Den samlede færøske eksport til Portugal var i 2001 og 2002 på hhv. 2 og 9
mio. kr. (Árbók fyri Føroyar 2003, tabel 13.2). Den stort set ikke eksisterende eksport
af saltfisk til Portugal skyldes de lavere priser. Derudover sælges mindre kvantiteter
til Grækenland.
Eksporten til Spanien og Italien svinger fra år til år som en naturlig følge af det
færøske fiskeri og efterspørgslen på markederne, der bl.a. afhænger af vejret og
økonomien, da saltfisk er et forholdsvis dyrt produkt.
Salget af saltfisk til de sydeuropæiske markeder strækker sig traditionelt fra
september til omkring påske, hvor det i den mellemliggende periode om sommeren er
svært at komme af med produktionen. Sommeren 2003 viste sig at være en af de mere
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vanskelige perioder, hvor det har været mere end almindelig svært at afsætte
saltfiskeprodukterne. De hyppigst benyttede begrundelser for det træge salg var den
meget varme sommer og den generelle økonomiske afmatning, der har ramt overalt.
De senere år har der været en tendens til at der er blevet solgt mere i løbet af
sommeren, og der således ikke har været de store sæsonmæssige forskelle. Det
traditionelle mønster er dog ved at dukke frem igen.
Situationen har været noget værre for saltet sej. Der plejer at være nogle ’døde’
perioder på nogle uger hen over året, men da interviewet fandt sted i september 2003,
havde der været en ’død’ periode på omkring 10 måneder.
De saltfiskeproducenter, der forarbejder torsk, lange og brosme leder ikke efter nye
kunder, da den nuværende kundekreds sagtens klarer at aftage hele produktionen. De
bliver ofte kontaktet af potentielle kunder, men er nødt til at afvise dem. Saltfiskeprodukternes høje kvalitet og status på de sydeuropæiske markeder og den generelle
markedssituation gør, sammen med det tætte samarbejde med kunderne, at flere af
producenterne ikke producerer efter ordrer, men efter hvad man forventer, der vil
blive efterspurgt.

6.1.3.1 Dyr saltet torsk til Spanien
På det vigtige spanske marked er organisationen af den færøske eksport ændret
markant de seneste år. Før blev hele den færøske produktion af saltfisk udbudt via
flere agenter, der så skulle sælge saltfisken videre. Dette system kunne føre til, at hver
container med saltfisk blev forsøgt solgt af de forskellige agenter til den samme
kunde. At hver enkelt container blev udbudt flere gange til salg gav indtryk af, at
udbuddet var langt større end det i realiteten var, hvorved prisen igen fik et skub
nedad. Samtidig blev hele saltfiskeproduktionen solgt under et af andelsselskabet
Føroya Fiskasøla, hvorved der ikke var nogen differentiering af kvalitet, med
svingende kvalitet til følge, der højest sandsynligt har haft en negativ indflydelse på
prisen. Denne ordning, samtidig med at producenter og købere stort set var anonyme
for hinanden, gjorde, at de færøske producenter ikke fik et større økonomisk udbytte
af at producere saltfisk af højere kvalitet og derfor ikke havde noget incitament til at
få optimalt ubytte af råfisken, og de satsede derfor på volumen. Før omstruktureringen
af fiskeindustrien i 1990erne var nogle producenter, begyndt at sælge udenom
andelsselskabet Føroya Fiskasøla, da de var utilfredse med situationen og mente, at
de kunne få mere for produktionen på denne måde (Toftum, 1994).
I dag er salget langt bedre organiseret. De færøske eksportører af saltfisk har
eksklusive aftaler med en enkelt eller ganske få kunder, typisk mellemstore
familieejede grossistfirmaer, kun en enkelt lille producent solgte direkte til en kæde af
mindre forretninger. Produktionen sælges typisk i 20-25 kg æsker, og de saltede
fileter sælges direkte videre af kunden, mens flækket torsk enten sælges direkte eller
skæres i mindre stykker og ompakkes i detailpakning for at blive solgt i supermarkederne. Importørerne sælger saltfisken videre til fiskehandlere, restauranter og
forretninger.
De færøske eksportører sælger ikke til andre, og kunderne har heller ikke flere
forskellige færøske leverandører. Der er derfor en langt bedre organisering af salget
fra færøsk side, og denne omorganisering af salget kan være en af forklaringerne på
den stigende status og deraf følgende højere pris på færøske saltfiskeprodukter, da de
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færøske saltfiskeproducenter nu, via deres eksklusive aftaler og hyppige kontakt med
køberne, har et langt større økonomisk incitament til at få mest muligt ud af deres
produktion, dvs. de satser på kvalitet. Endvidere betyder dette faste samarbejde
mellem producent/eksportør og køber, at transaktionsomkostningerne reduceres
betragteligt. Producenten ved hvad køberen vil have, og køberen kender producentens
produkter. I flere tilfælde afgives ordrer blot via en enkelt e-mail. Samtidig er der en
indbyrdes forståelse. Hvis efterspørgslen overstiger udbuddet, bliver de faste købere
prioriteret, og de får alle del i produktionen, og omvendt, aftager køberne mere, end
de nødvendigvis har brug for, hvis udbuddet overstiger efterspørgslen. Det tætte
samarbejde og produkternes høje kvalitet betyder også, at reklamationer over saltfisk
ikke forekommer, og køberne spekulerer ikke i de baner.
I modsætning til andre markeder for fiskeprodukter, hvor der har været en tendens til
konsolidering af kundeleddet, er der på det spanske marked for saltfisk derimod sket
en fragmentering, eksemplificeret ved at en meget stor køber gik fallit, hvorved
Føroya Fiskasøla mistede sin største aftager af saltfiskeprodukter. Denne store kunde
er ikke blevet erstattet af andre store kunder, men af flere mindre. Kundekredsen
består nu hovedsagelig af familiefirmaer, der selv om de har en betragtelig størrelse
efter færøske forhold, ikke kan siges at have en dominerende position i forhold til de
færøske producenter. Omvendt har de færøske producenter heller ikke nogen
dominerende position overfor kunderne. Ingen af parterne kan presse prisen ret meget
i nogen retning uden at risikere at miste hhv. leverandøren eller kunden. At prisen for
færøske saltfiskeprodukter ikke kan stige uhæmmet så man omkring 2000, hvor prisen
på saltet torsk toppede i Spanien. Den høje pris betød, at forbrugerne substituerede
færøsk saltfisk med islandsk og norsk saltfisk og andre madvarer, og de færøske
producenter kunne ikke komme af med deres produktion til den høje pris.
Salget af fiskeprodukter i Spanien forgår via traditionelle fiskesælgere, super- og
hypermarkeder, hvor de står for hhv. 48, 30 og 17 % af salget ’seafood’ (ekskl. frosne
fiskeprodukter) (Deschamps, 2004). Det spanske marked for fisk er voksende, i 1996
blev der spist 29 kg. pr. person, i 2002 var dette steget til 36,6 kg (ibid.). Cateringmarkedet er også voksende, da fisk i stigende grad spises udenfor hjemmet. Fra 1995
til 2002 er andelen af fisk spist i hjemmet således faldet fra 83,2 % til 75,5 % (ibid.).
Dette kan vise sig at være et fremtidigt marked for de færøske producenter, men
priserne på det spanske marked ligger ca. 10 % under EU gennemsnittet (Cerdeño,
2002)..
Der er regionale forskelle på det spanske marked, hvor de rige regioner som
Catalonien, Baskerlandet og Madrid giver de højeste priser. Der er udover prisforskelle også forskel på hvilke produkter de forskellige regioner efterspørger, så de
færøske producenters produktion er således afhængig af hvilke regioner deres kunder
kommer fra. For eksempel efterspørger kunderne i Baskerlandet mest flækket torsk.
De spanske kunder er noget større end de italienske, og køber typisk større partier
bestående af en eller flere containere (ca. 20 tons stykket) ad gangen. Nogle af de
færøske eksportører benytter sig af agenter, der står for kundekontakten, mens andre
selv står for salg og kontakt med kunderne. Farita informerer f.eks. sine agenter i hhv.
Spanien og Italien om hvor meget, der er på lager, og hvilken pris, man ønsker,
hvorefter agenterne forsøger at sælge det. Ud over salgsopgaven står agenten også for
indkrævning af pengene.
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6.1.3.2 Saltet lange og brosme til Italien
Det er hovedsagelig saltet brosme og lange de færøske saltfiskeproducenter sælger til
Italien. Der er tale om noget billigere produkter end saltet torsk, men alligevel af høj
kvalitet og ret efterspurgte. I forhold til Spanien, er kunderne noget mindre, og
generelt har de færøske producenter flere kunder her end i Spanien. Kunderne køber
typisk mindre end en container ad gangen, ofte er der flere købere om en enkelt
container, hvilket samlet giver en højere pris, men samtidig bliver transportomkostningerne noget større, da der køres til flere destinationer. Salget er som regel
organiseret ved at de færøske producenter har agenter, der kører rundt til køberne og
forestår kontakten med dem.
De traditionelle fiskehandlere spiller en stor rolle i salg af fiskeprodukter i Italien,
men de store supermarkedskæder med deres mere effektive distributionskanaler
spiller en stadig større rolle, da de kan tilbyde de samme varer til en lavere pris.
Supermarkederne har som regel specialafdelinger med fisk, som yder samme service
som de traditionelle fiskehandlere med filetering og klargøring af fisken for kunderne.
Det traditionelle mønster med fiskehandlere er mest udbredt i de mindre byer.
Endvidere er det italienske marked delt op i nord og syd, med en større koncentration
af supermarkeder i nord og det mere traditionelle mønster med fiskehandlere i syd,
dels pga. den dårligere fysiske infrastruktur i det sydlige Italien. Forskellen skal også
ses i lyset af de store økonomiske forskelle på nord og syd, som har et BNP pr.
indbygger på hhv. US$23.000 og US$12.000 (Ash, 2004).
Forbrugerne i det sydlige Italien har et mere traditionelt forbrugsmønster end i nord,
men italienerne er generelt meget bevidste om hvad de spiser, og køber mest friske,
traditionelle og økologiske varer. Men dette mønster er ved at ændre sig til fordel for
frosne og tilberedte madvarer (ibid.), og middelklassen efterspørger stadigvæk
kvalitet, men til en fornuftig pris. På sigt kan dette blive et vigtigt marked for de
færøske fiskeproducenter. Især færdigretter er en mulighed, da en relativ stor del
sydeuropæiske retter består af en grundingrediens, hvilket reducerer de færøske
producenters behov for at importere yderligere ingredienser.
Stjålne lastvogne er et stort problem for nogle af de færøske eksportører på det
italienske marked31. I forhold til de andre markeder, bliver der stjålet forholdsvis
meget i Italien, og de stjålne varer sælges til priser, der ligger langt under
produktionsomkostningerne. Dette er et problem for de færøske eksportører, da de
således bliver underbudt og forsikringsomkostningerne er høje, hvis det overhovedet
er muligt at få produktionen forsikret.

6.1.3.3 Billig saltet sej til Canada og Frankrig
Palm Seafood er den eneste af de færøske fiskefabrikker, der udelukkende forarbejder
og eksporterer sej til Canada og Frankrig. Halvdelen af Palm Seafoods aktiekapital
stammer fra den islandske koncern SIF, der også aftager fabrikkens produktion af
saltet sej. Salget er fordelt med ca. 80 % til Canada og ca. 20 % til Frankrig, mens der
eksporteres til Tyskland i størrelsesordenen 5-10 %. I Canada og Frankrig bliver
saltfisken tørret og videreeksporteret til hhv. Caribien og Brasilien. I Caribien
forbruges saltfisken først og fremmest som en proteinkilde, og det primære
31

Det var kun Føroya Fiskasøla, som kom ind på denne problematik. Om dette er et problem for de
øvrige eksportører blev ikke nævnt.
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kvalitetskriterium er størrelsen på fileterne, mens der i Frankrig sættes større krav til
fileterne, f.eks. til renheden. De canadiske og franske købere er selskaber, der hører
under SIF koncernen, så man kan i den henseende tale om en form for integration,
men der er tale om passive partnere, der ikke blander sig i fabrikkens drift.
Produktionen havde på interviewtidspunktet stort set ligget stille i adskillige måneder.
Det er normalt, at produktionen ligger stille i en periode hen over sommeren, men i
2003 var salget stort set gået i stå i omkring 10 måneder. Den svage US$ fik noget af
skylden, men kinesernes indtog på det caribiske marked er nok af større betydning.
Alaskasej (alaska pollock) fanges primært i farvandet ved Alaskas kyster af store
frysetrawlere og transporters til Kina, hvor alaskasejen bliver forarbejdet til saltfisk,
for siden at eksporters til Caribien. Til trods for at alaskasej er noget mindre og har
været frosset, hvilke forringer kvaliteten, gør den lave pris, at de traditionelle saltede
sejfileter vælges fra af kunderne på markederne, selv om de er større og de betragtes
som værende af højere kvalitet. Det er derfor tvivlsomt om dette igen vil være et
attraktivt marked for færøske producenter. P/F Fiskavirkið har også haft en
produktion af saltet sej, men der er stort set ikke blevet forarbejdet sej i 2003.
Produktionen sælges ellers til Canada, men her er markedet faldet totalt sammen.
En konsekvens af dette er, at Palm Seafood har etableret kontakt med potentielle
kunder i Sydeuropa til produkter af saltet torsk. Målet for 2004 var at forarbejde
omkring 1.000 tons torsk, og det er ikke utænkeligt, at mængderne øges, da fabrikken
i 2002 forarbejdede omkring 4.500 tons sej, og dette vil, alt andet lige, øge den
færøske konkurrence om råfisken.

6.2 Ferskfiskekæden
Den færøske produktion af ferske fiskeprodukter har ikke samme status på
verdensmarkederne som saltfiskeprodukterne, selv om kvaliteten betegnes som
værende væsentlig bedre end bare for ti år siden pga. bedre behandling ombord af
fangsten. En væsentlig årsag til at de ferske fileter ikke får en bedre pris er, at det
tager relativt lang tid at transportere fileterne til markederne med skib (se nedenfor
under salg og markedsstrategier).
Af de fabrikker, der indgår i analysen, er det kun Sancy Seafood, der stort set
udelukkende producerer ferske fileter, som bedst kan betegnes som et generisk
produkt på verdensmarkedet. Men derudover er der flere fabrikker, der ud over deres
hovedproduktion også producerer ferske produkter. P/F Fiskavirkið producerer ferske
fileter af torsk og rødfisk og P/F Kjartan Joensen producerer ferske kullerfileter en
dag om ugen. Koncernerne har også ferske fiskeprodukter som en del af deres
produktudbud, dog i varierende grad.
Eksporten af ferske fiskeprodukter består hovedsagelig af hel, uforarbejdet fisk og
ferske fileter. Eksporten af uforarbejdet fisk var i 1998 på godt 600 mio. kr. og steg til
knap 1,4 mia. kr. i 2002. Stigningen skyldes især eksporten af opdrættet laks, men
også torsk og kuller er steget markant, om end ikke i samme grad som lakseeksporten
(figur 6.5). Stigningen af uforarbejdet torsk skyldes formentlig, at partrawlerne er
sejlet til udlandet for at sælge deres fangst, som primært består af sej, hvor bifangsten
af torsk således følger med. At værdien af torsk er steget mere end værdien af sej
skyldes markant højere priser.
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Figur 6.4 viser, at den samlede eksport af ferske fileter er faldet markant fra 1998 til
2002. Dette skyldes hovedsagelig nedgangen af rødfiskefileter, som udgør over
halvdelen af den samlede eksportværdi, mens eksporten af ferske torskefileter er
steget noget og sej har holdt niveauet frem til 2001, hvorefter den faldt.
Figur 6.4 Den færøske eksport af ferske fileter 1998-2002, udvalgte arter.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kilde: Árbók fyri Føroyar 2003 (tabel 13.12)

De arter, der forarbejdes til ferske fileter er hovedsagelig torsk, sej og rødfisk, men
derudover forarbejder to af fabrikkerne, Nevið Fish Export og Kaldbak Seafood, de
mere eksklusive og dyre fiskearter. Deres produktion er hovedsagelig baseret på
hummer og fladfiskearter som tunge, bredflab og helleflynder. Nevið Fish Export
forarbejder også rødfisk til filter og eksporterer også uforarbejdet ferske kuller og
torsk.
En ulempe ved den tilgængelige statistik er, at den ikke differentierer mellem
størrelserne, da det især er de store størrelser, der er attraktive for producenterne, dels
fordi de giver bedre pris og dels fordi de er lettere og hurtigere at forarbejde, mens det
for eksempel bedst kan betale sig at eksportere de mindste størrelser af kuller
uforarbejdet ferske. Det ville således være interessant at se, hvilke størrelser, der
eksporteres uforarbejdet.
Ud over fiskeproducenterne, der forarbejder råfisken, er der også tradere, som
eksporterer fisken fersk, uforarbejdet. Det har især været kuller, der er blevet
eksporteret uforarbejdet, men der er også en stærkt stigende tendens for torsk og i
mindre grad sej (figur 6.5). I perioden januar-oktober 2003 var andelene af torsk,
kuller og sej, der blev eksporteret uforarbejdet, på hhv. 23, 56 og 28 % af den samlede
levende vægt (Vinnuhúsið, 26. januar, 2004). Der er tale om både direkte landinger af
færøske fiskefartøjer i udenlandsk havn, og råfisk landet i Færøerne og siden
eksporteret. Dette er især et problem for dem, der forarbejder råfisk til frosne og
ferske fileter, da de prismæssigt ikke kan konkurrere mod de udenlandske
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producenter. For saltfiskeproducenterne er problemet ikke så stort, da de har et meget
efterspurgt og dyrere produkt.
Figur 6.5 Den færøske eksport af hel, uforarbejdet fisk 1998-2002, udvalgte arter.
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Kilde: Árbók fyri Føroyar 2003 (tabel 13.12)

Der eksporteres også hel, frosset fisk, men disse mængder er, til trods for en stigning,
især af torsk, relativt små (Árbók fyri Føroyar 2003, tabel 13.11). På sigt kan dette
komme til at udgøre et problem for de færøske fiskeproducenter, da producenter i
Kina og andre lavlønslande kan købe fisken, tø den op og forarbejde den for siden at
eksportere de færdige produkter til Europa og Nordamerika. Problemet kan vise sig at
være blevet endnu mere påtrængende nu da EU udvidelsen 1. maj 2004 er trådt i kraft,
og flere lande med lave lønninger og traditioner indenfor forarbejdning af fisk er
indlemmet i EU og derved har fri adgang til EU-markedet og frit kan købe fisk fra
tredjelande udenfor EU.

6.2.1 Indkøb af råfisk
Indkøb af råfisk til produktion af ferske fileter foregår på samme måde som for
saltfisk, hvor det er en kombination af køb over Fiskamarknaður Føroya, direkte køb
fra fiskefartøjer og køb fra salgssammenslutninger. De store fiskeproducenter kan dog
stille visse krav i forbindelse med deres indkøb. For eksempel kan de stille som
betingelse ved køb af sej, at rødfisken indgår i handelen. I det givne marked, hvor
udbuddet af sej er større end efterspørgslen, er det et godt redskab, især for
koncernerne, for at sikre sig nogle bestemte arter. For de mindre fiskeproducenter er
det et problem, da de derved ikke har adgang til at byde på de ønskede kvantiteter af
disse arter.
Nogle af de mindre producenter går af og til sammen om at købe større mængder
råfisk direkte fra fiskefartøjer. Det kan enten være tale om at fordele arterne imellem
sig eller købe store kvantiteter af en enkelt art. På denne måde er enkelt-fabrikkerne i
nogen grad i stand til at konkurrere med koncernerne om råfisken. Dette sker dog ikke
på regelmæssig basis, så der er ikke tale om en decideret indkøbsstrategi, men mere
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om ad hoc indkøbsmuligheder. Denne form for fordeling af indkøb sker mellem alle
fabrikstyper (saltfisk, frostvare og ferskfisk), og er således ikke begrænset til en enkelt
virksomhedsgruppe.
Det forekommer, at efterspørgslen efter ferske torskefileter på det engelske marked
bliver så stor, at det bedre kan betale sig at producere ferske fileter end saltfisk, da
prisforskellen på råfisk og det færdige saltede produkt for lille til at retfærdiggøre
produktionen.

6.2.2 Produktion
De fabrikker, der producerer generiske produkter, dvs. fileter af rundfisk, benytter sig
i vid udstrækning af maskinlinier. Det er kun de to fabrikker, som forarbejder de dyre
fiskearter, der udelukkende forarbejder råfisken ved håndkraft, da produktionsvolumen er forholdsvis lille, og de forskellige arter ikke umiddelbart kan forarbejdes
på de samme maskinlinjer. Der er således tale om to forskellige forarbejdningsprocesser, der sammenholdt med salget af produktionen gør, at der er tale om to
filamenter. Den ene er baseret på generiske produkter og volumen, hvor den vigtigste
konkurrenceparameter er prisen. Den anden er baseret på dyre, eksklusive produkter,
hvor der konkurreres mest på kvalitet.
Forarbejdningsprocessen fremgår af figur 6.6. Råfiskeindtaget kan foregå på to
måder: direkte fra fiskefartøjerne eller over land med lastvogne fra landingsstedet.
Herefter sorteres råfisken efter størrelse (og art, hvis påkrævet), hvis dette ikke
allerede er sket hos Fiskamarknaður Føroya eller salgssammenslutningen, hvorefter
de lægges i afnakkemaskinen, hvor hovedet hugges af, og køres gennem afskælningsog fileteringsmaskinen. Derefter bliver fileterne manuelt kontrolleret for ben og
parasitter og renskåret. Siden bliver de maskinsorteret og pakket efter størrelse, efter
hvad kunderne ønske, og afskibet. Forarbejdningsprocessen for torsk, sej og kuller er
identisk, mens det forholder sig lidt anderledes med rødfisk. Her skal skæl først
fjernes fra skindet inden den forarbejdes videre. Da rødfisk endvidere har en rundere
facon end de tre øvrige arter, må de større fisk håndfileteres, da maskinerne ikke er
indstillet til at skære dem.
Figur 6.6 Eksempel på produktionsproces for ferske fileter.
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6.2.3 Salg og markedsstrategier
I lighed med de andre fiskeprodukter, er det hovedsagelig producenterne selv, som
står for salg og kundekontakt. For ferske fiskeprodukter er der som sådan ikke nogen
salgsstrategi. Store dele af produktionen sælges på det usikre og svingende spotmarked, hvilket afholder nogle producenter fra denne produktion. Den ene uge kan
man få en høj pris for et dårligt produkt, fordi efterspørgslen overstiger udbuddet,
mens man ugen efter, pga. faldende efterspørgsel eller stigende udbud, får en relativt
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lav pris for et godt produkt. De producenter, der producerer ferske generiske fileter,
tager meget få chancer i produktionen, da det er et meget uforudsigeligt marked og
marginerne ikke er store. Det meste er baseret på indkomne ordrer eller på meget
sikre formodninger, da det er produkter med meget begrænset holdbarhed, og man er
på købers marked, hvis udbuddet overstiger efterspørgslen, og man kan risikere at
ligge inde med en lagerbeholdning, som må sælges til en kraftigt reduceret pris.
Et eksempel på, at de færøske fiskeproducenter gør meget ud af at opfylde kundernes
ønsker er P/F Fiskavirkiðs eksport til en fast kunde i Schweiz, en mindre butikskæde
som de har handlet med i lang tid. I løbet af industriferien sommeren 2002 blev der
opretholdt en forholdsvis lille produktion af ferske fileter udelukkende til denne ene
kunde. Det drejer sig om relativt små mængder, omkring 4 tons råfisk pr. uge, men
det er en kunde, de har haft længe, og som har købt meget stabilt gennem årene.
Fiskavirkið.
De to producenter, der har specialiseret sig i de mere dyre og eksklusive fiskearter har
dog en mere fast kundekreds, hvor Kaldbak Seafood gennem moderselskabet Farex,
opererer med to til tre faste kunder32, sælger Nevið Fish Export til en kundekreds på
50-60. Her er der hovedsagelig tale om små tilbagevendende kunder, som typisk
aftager 500-1.000 kg af blandede produkter ad gangen. Der sælges mest til cateringmarkedet og grossister, hvor især Tyskland udgør et stort marked efterfulgt af Holland
og Belgien.
Lidt an på markedssituationen produceres efter både indkomne ordrer og på eget
initiativ. Da der i forbindelse med disse produkter er en større økonomisk spændvidde, kan de bedre tillade sig at producere mere efter eget skøn. Disse to
producenters situation er noget anderledes end de andre ferskfiskeproducenters, da
deres produktion er mere eksklusiv og sælges på et nichemarked til en fast kreds af
’kræsne’ kunder med en stor viden om fisk. Der er derfor tale om to filamenter af
ferskfiskekæden, der ikke umiddelbart kan sammenlignes.
De færøske ferske fileter sælges næsten udelukkende til EU-lande, da transporttid er
afgørende. I 2002 eksporteredes der for godt 65 mio. kr. til EU-lande og for knap 3,5
mio. kr. til lande udenfor EU (Árbók fyri Føroyar 2003, tabel 13.6). Især England,
Frankrig og Tyskland er store aftagere af de færøske ferske, isede fiskeprodukter. I
forhold til eksempelvis islandske ferske fileter, som flyves til markederne, er prisen
lav, da de færøske fileter transporteres med fragtskibe og kan være helt op til en uge
gamle inden de når markedet. De islandske fileter er til sammenligning kun 24-48
timer gamle og har derfor en længere levetid i butikkernes kølediske. Eksempelvis er
fisk, som afskibes fra Færøerne mandag først på markedet torsdag (Sosialurin, 21. juli
2004). For at de færøske producenter skal få fuldt udbytte af deres produktion, må de
logistiske forhold således forbedres, så transporttiden kan nedbringes.
For de virksomheder, der producerer ferske fiskeprodukter, er fragtmulighederne til
markederne således af afgørende betydning. Producenterne på Suðuroy har været

32

Dette er kun gældende for den halvdel, som Farex sælger. Der er ingen oplysninger om, hvordan det
forholder sig med den halvdel, der sælges af den danske medejer.
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hårdt ramt af, at de direkte fragtruter fra øen til markederne er lagt ned33. At der ikke
sejles regelmæssigt fra Suðuroy til markederne betyder for producenterne, at de ikke
kan forarbejde råfisk til ferske fileter fem dage om ugen, da det ellers vil gå stærkt ud
over kvaliteten, og derfor også prisen, da det er vigtigt for varernes ferskhed, at de
afskibes hurtigst muligt. Samtidig er antallet af dage, hvor man kan afskibe
produktionen vigtig, da flere afskibningsdage betyder flere potentielle
produktionsdage.
Tabel 6.2 viser, hvilke dage de ferske produkter kan være på markederne, og giver
således en indikator for hvilke dage fabrikkerne kan producere ferske fiskeprodukter.
Det meste afskibes fra Tórshavn, hvorved der, for de producenter, der ikke er
landfaste med hovedområdet, skal lægges yderligere transporttid til. De kan derfor
ikke køre en heldagsproduktion af ferske fileter på afskibningsdagen, men kan kun
producere om formiddagen da produktionen skal afskibes tidsnok. Dette afholder
nogle producenter fra at producere ferske fileter, da det ikke kan betale sig at køre en
produktion på kun en halv dag i forhold til heldagsproduktion af eksempelvis saltfisk
eller frosne fileter.
Tabel 6.2 Leveringstider for færøske fiskeprodukter på de tre vigtigste ferskfiskemarkeder.

Frankrig
Tyskland
England

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Mandag, tirsdag, torsdag og lørdag
Mandag og torsdag

Kilde: Fiskavirking (21/5 2004).

De, som beskæftiger sig med eksport af ferske fileter har efterspurgt en hurtigere
forbindelse til markederne, for på den måde at få mere ud af råfisken (Sosialurin, 21/7
og 22/7 2004). Selv om det er dyrere at flyve de ferske fileter til markederne, vurderes
det, at prisstigningen på fileterne overstiger de øgede fragtomkostninger. Det
nationale færøske flyselskab arbejder med at leje et fragtfly til transport af ferske
fiskeprodukter, men kræver til gengæld, at de færøske fiskeproducenter forpligter sig
til at benytte ruten over en længere periode for at den skal kunne betale sig.

6.3 Frostvarekæden

Den færøske eksport af frostvarer består hovedsagelig af fileter og portioner34. Disse
produkters eksportværdi var i 2002 på tilsammen 975 mio. kr. ud af en samlet eksport
af frostvarer på 1,5 mia. kr. (Árbók fyri Føroyar 2003, tabel 13.12). Eksporten af hel
frosset fisk var på godt 262 mio. kr., hvoraf opdrættet ørred og laks havde en værdi på
godt 160 mio. kr. Til sammenligning var eksporten af hel frosset torsk samme år på
godt 31 mio. kr., hvilket dog repræsenterer en markant stigning i forhold til årene før
(figur 6.5). De vigtigste produkter er fileter og portioner skåret af torsk, sej, laks og
kuller, som tilsammen havde en værdi i 2002 på godt 900 mio. kr., altså langt hovedparten af eksporten af frosne fileter. Lakseportioners eksportværdi er i perioden ca.
fordoblet til at ligge på et niveau på mellem 170 til godt 200 mio. kr. årligt (figur
6.7)35.
33

I sensommeren/efteråret, efter at feltstudierne var blevet afsluttet, blev der taget initiativ til at et
islandsk rederi skulle tage sig af denne rute. Senere er et færøsk rederi også påbegyndt sejlads på ruten.
Om de stadig er aktive på ruten vides ikke.
34
Der skelnes ikke mellem fileter og portioner i Árbók fyri Føroyar 2003.
35
2003 er det første år, hvor kategorien frosne laksefileter indgår i Árbók fyri Føroyar. Selv om der
ikke skelnes mellem fileter og portioner i statistikken, eksporteres der kun portioner.
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Figur 6.7 Den færøske eksport af frosne fileter 1998-2002, udvalgte arter.
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Kilde: Árbók fyri Føroyar 2003 (tabel 13.12).

Der er tre virksomhedsgrupper involveret i produktion af frostvarer, enkeltfabrikker,
koncernerne og fabrikstrawlerne. Derudover er der en række aktører i forbindelse med
eksport af hel, frosset fisk. I tabel 6.3 er fabrikkerne på land delt op efter
virksomhedsgruppe, endvidere er der skelnet mellem enkelt-fabrikker hvis produktion
er baseret på hhv. fangst og opdræt. De fangstbaserede enkelt-fabrikker er
hovedsagelig små, mens de to fabrikker, som producerer lakse-portioner er noget
større, selv om omsætningen svinger meget afhængigt fiskeri og markedspriser.
Således havde en af de fangstbaserede enkelt-fabrikker eksempelvis i 2001 en
omsætning på omkring 42 mio. kr. og forarbejdede omkring 2.000 tons råfisk, mens
den i 2002 forarbejdede ca. 1.800 tons kuller og kun solgte for omkr. 28 mio. kr.
Koncernerne har alle frostvarer som en del af deres produktsortiment, med fabrikker,
der er specialiseret indenfor denne produktion. De satser dog hovedsagelig
hovedsageligt på portionsskæring frem for almindelige fileter.

6.3.1 Indkøb af råfisk
Af frostvareproducenterne er det af naturlige årsager kun fabrikkerne på land, der er
afhængige af råfiskeindkøb. Der er også eksempler på, at fabrikstrawlere har fisket
under udenlandsk flag dele af året, da de færøske kvoter ikke har været tilstrækkelige.
Enkelt-fabrikkerne køber hovedsagelig råfisken fra Fiskamarknaður Føroyas
afdelinger over hele Færøerne og i nogen grad direkte fra fiskefartøjer. Norfra køber
også noget direkte fra lokale kystfiskere, og fabrikkens indkøb over Fiskamarknaður
Føroya er baseret på afdelingerne i Klaksvík og Toftir, men hvis priserne er lave nok,
som i 2003, købes over hele landet. Ellers har fabrikken købt op til 500 tons billig fisk
fra Rusland, selv om denne ikke har samme kvalitet, som den færøske, men
produkterne har alligevel levet op til kundernes krav. P/F Kjartan Joensen
samarbejder lejlighedsvis med P/F Fiskavirkið og Vaðhorn om direkte køb fra
fiskefartøjer, da disse tre fabrikkers produktion komplimenterer hinanden og muliggør
direkte køb. Koncernerne har, som før nævnt, bedre mulighed for at købe større og
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mere blandede kvantiteter end enkelt-fabrikkerne. Fælles for alle disse producenter er,
at forholdet mellem køb over Fiskamarknaður Føroya og direkte køb fra fiskefartøjer
varierer fra år til år. Fabrikkerne, som forarbejder laks, køber enten fra opdrættere
eller har selv opdræt.
Tabel 6.3 Frostvarefabrikker.
Fabrik/
Køber fra
ansatte
Enkelt-fabrikkerne
Norfra
FMF/
direkte

Forarbejder

produkt

markeder

Antal kunder/
salgsform

80 - 90 % kuller
torsk og hvilling

Frosne (og ferske)
fileter

80 % USA
EU

Omkr. 4/
tradere

Norðurfisk

Torsk
Sej
Hvilling
Kuller

Frosne fileter

80 % Fra.
10 % Eng.

i.o./

panerede fileter

10 % Fær.

FMF
P/F
Kjartan
Joensen
Tavan

FMF
(direkte)

Kuller

Fileter, IQF, uden
skind og ben

90 % Eng.

FMF/
direkte

Sej,
guldlaks

Sejportioner,
guldlaksefars

Norge

Eget/
opdræt
Opdræt

Laks

Portioner

EU

Laks

Portioner

EU

Kuller, sej

Portioner

Sej, torsk, kuller
Kuller, torsk, sej

Portioner, interleaf,
IQF, blok
Portioner, fileter

England
USA
EU
USA
England

Kuller, laks, sej,
torsk

Røget, portioner,
blok

EU

Torsk, sej,
kuller, hellefisk

Portioner, fileter,
blok, fars

EU
USA

10 % USA

Føroya
Fiskasøla
2/
Selv
i.o./Føroya
Fiskasøla
Få/
Selv

Opdrætslaks
Bakkafrost
Faroe
Seafood
Processing
Fuglafjørð

Koncernerne*
Maru
FMF/
direkte
Delta
FMF/
Seafood
direkte
P/F JFK
FMF
(2)**
PureWater
FMF/
Seafoods
direkte/
opdræt
Føroya
FMF/
Fiskavirking
direkte
(5)

Få/
selv
Få/ Føroya
Fiskasøla

Få/
selv
Få/
tradere
Få/
selv

Flere/
selv

Kilde: Interviewdata, www.jfk.fo (28/7 2004), www.united.fo (28/7 2004). *) Hvis der er flere
fabrikker, som producerer frostvarer angives antallet i parentes. **) Trawlerne ikke medtaget.

Bortset fra fabrikstrawlerne er denne gruppes indkøb af råfisk stort set identisk med
frostvarefabrikkernes. I modsætning til ferskfiskefabrikkerne er frostvarefabrikkerne
dog ikke i samme grad afhængige af at afskibe produktionen hurtigst muligt, og nogle
har bedre muligheder for at tilrettelægge produktionen på længere sigt (se nedenfor).
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6.3.2 Produktion
Forarbejdningsprocessen for frosne fileter er stort set den samme som for ferske
fileter (Figur 6.6). Hvor ferske fileter pakkes og ises efter fileteringen, lægges de
fileter, der skal fryses i en af to former for frysere. Der er tale om enten pladefrysere,
hvor flere fileter lægges sammen og blokfryses, enten som shatterpack eller interleaved, eller båndfrysere, hvor fileterne lægges på et transportbånd og fryses
enkeltvis, Individually Quick Frozen (IQF)36. De fleste frostvareproducenter har
begge former for frysere, da det giver en vis fleksibilitet i produktionen, og kunderne
efterspørger begge former for produkter.
Shatterpack er lagdelte fileter eller portioner, hvor lagene er adskilt af papir eller
plastik inden blokken fryses, så de frosne fileter/portioner enkeltvis i frossen tilstand
kan slås løs. Betegnelsen interleaved dækker over lagdelte fileter eller portioner, som
er frosset i blokke. Fileter frosne i 7 kg. blokke er et generisk produkt, som er relativt
nemt at afsætte.
De produkter, der produceres er hele frosne fileter og fileter skåret i portioner.
Portionsskæringen betyder, at fileterne får en noget højere pris. Denne form for
produktion giver som regel fire forskellige produkter: lændestykker (loins), som er
fileternes dyreste del, halestykker, midterstykker (centrecut) og stykket under lændestykket, som er det billigste stykke på fileten (figur 6.8). Portionsskæring er en
fuldautomatiseret proces, hvor fileterne aflæses med laser og skæres ud i stykker,
hvorefter de kan fryses og pakkes eller videreforædles. Videreforædlingen kan
eksempelvis bestå i at portionerne marineres eller paneres. Resterne fra fileteringen og
portionsskæringen, der er for små, og råfisk, der er for blød udgør et restprodukt, som
blokfryses og sælges for det meste som halvfabrikata til fødevareindustrien, hvor det
benyttes i en lang række produkter som fiskefingre lignende. Føroya Fiskavirking er
den eneste producent på Færøerne, der har en produktion af disse færdigvarer, men
den er relativt lille, mens Føroya Fiskasøla har en fabrik i Hirtshals, som også
producerer færdigvarer ud af blokke.
Figur 6.8 Torsk, en hel filet og filet skåret i fire portioner.

Kilde: Eurofish cod market report, maj 2003.

Hvor de frosne fileter eller portioner ikke kræver ekstra input i produktionen, skal alle
ingredienser til videreforædlingen importeres. I forhold til konkurrenterne nærmere på
markederne er dette en ekstra omkostning for de færøske producenter, og allerede her
36

Se Whittle og Howgate (2002) for en nærmere forklaring af hvad termerne dækker over.
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er de stort set udkonkurreret. Produktionen af videreforædlede varer til eksportmarkederne er følgelig ret begrænset. En mulighed på sigt er færdigretter til de
sydeuropæiske markeder, hvor hovedretten (fisk/kød) udgør en stor del af hele retten,
i forhold til i Nordeuropa, hvor tilbehøret fylder langt mere, hvorved import af
ingredienser er relativt begrænset, hvilket alt andet lige forbedrer den færøske
fiskeindustris konkurrenceevne.
De moderne fabrikstrawlere kan stort set producere de samme produkter som
fabrikkerne på land. Fabrikstrawlerne har den umiddelbare fordel frem for de landbaserede fabrikker, at deres råvare er helt frisk. Mindre end seks timer fra, at trawlet
hales ind, ligger det færdige produkt i fryselasten. Fileterne blokfryses i 7 kg. blokke,
enten som IQF eller shatterpack.
Enkelt-fabrikkerne og de ældre fabrikstrawlere skærer ikke ud i portioner, da det
kræver investeringer i dyr teknologi og relativt store råfiskemængder at forrente
investeringen. Følgelig er det kun to af fabrikstrawlerne, Enniberg og Skálaberg,
koncernerne og en enkelt-fabrik, der producerer portioner.
Fileterne kan efter kundernes ønske leveres med eller uden skind og ben. Der har
været en tendens til, at kunderne i stigende grad er begyndt at efterspørge fileter uden
skind og ben. Hidtil har prisforskellen dog ikke været stor nok til at berettige en
omlægning af produktionen, da produktionskapaciteten nedsættes markant. Vesturvón
ville i tilfælde af en produktion af filter uden ben og skind gå fra at forarbejde 20 tons
råfisk pr. døgn til kun af forarbejde 12 tons pr. døgn, afhængig af råfiskens størrelse.
De mindre fabrikstrawlere har som regel to maskinlinier til hhv. større og mindre fisk.
Af enkelt-fabrikkerne har også Norfra to maskinlinier.37
En af enkelt-fabrikkerne, Tavan, startede med at producere guldlaksefars, men da
denne produktion er sæsonpræget, forarbejder man sej til frosne portioner udenfor
guldlaksesæsonen.
Ud over disse produkter produceres der også almindelige fiskeblokke. Disse består
dog hovedsagelig af reststykker fra den øvrige produktion, fisk, som er for blød og
fiskefars.

6.3.3 Salg og markedsstrategier
Frostvareproducenterne står enten selv for eksport og kundekontakt eller benytter sig
af tradere, uden at en enkelt salgsform dominerer.
Der er forskel på hvor langt, de forskellige producenter er mht. kontakt med kunderne.
Nogle har etableret fast kontakt med få kunder, der stort set aftager, hvad de kan
producere, mens andres produktion er af nyere dato og søger nye kunder.
I modsætning til de fleste andre fiskeproducenter har flere af frostvareproducenterne
kontrakter på typisk et halvt år ad gangen. For producenterne af lakse- og kullerportioner ville det være muligt at indgå længere aftaler, men af hensyn til faren for
37

Det ikke blev oplyst hvordan det forholder sig på P/F Kjartan Joensens fabrik, men man må
formode, at de også har to linier.
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fremtidige stigende råfiskepriser og deraf følgende økonomiske tab, ønsker de ikke at
indgå kontrakter af længere varighed end et halvt år ad gangen. For producenterne af
kullerportioner svarer dette til omkring 700 tons portioner eller 2.000 tons råfisk. I et
enkelt tilfælde forhandles ikke mængder, men blot pris på basis af råfiskepriserne, i en
slags løbende aftale. Dette tager typisk 5-10 minutter og klares via e-mail. Tre af
frostvareproducenterne, som forarbejder kuller har kun en enkelt eller en meget
dominerende kunde, som aftager stort set alt, hvad de producerer, og derfor er de ikke
på udkig efter nye købere til deres produktion.
Lakseportioner sælges hovedsageligt direkte til detailhandelen, hvilket stiller store
krav til producenterne mht. kvalitet og levering til tiden, mens kullerportionerne
videreforarbejdes, typisk i England, hvorefter de sælges til supermarkedskæderne. En
enkelt producent, som skærer kuller til fileter, sælger til en køber, som portionsskærer
fileterne og videreforarbejder dem i lighed med de øvrige færøske producenters
portioner. Portionerne skåret af sej, ender på cateringmarkedet, hvor de især bruges i
kantiner.
De producenter, som producerer til det nordamerikanske marked, er hårdt ramt af den
lave dollarkurs. Dette har især ramt en enkelt producent, som sælger omkring 80 % af
sin produktion til USA. Den lave dollarkurs har imidlertid også indflydelse på de
øvrige producenter, da det har fået de islandske producenter, som ellers eksporterer
meget til USA, til at fokusere mere på det engelske marked. Udover at den lave
dollarkurs rammer eksporten til USA, betyder det dog samtidig også, at prisen på
alaskasej falder i Europa, hvorved de europæiske købere i stigende grad begynder at
efterspørger alaskasej frem for sej (Pollachius virens), hvilket er en ulempe for den
færøske eksport, da sej udgør en stor del af de færøske fangster og Færøerne med 1025 % af den samlede fangst sammen med Island og Norge er de største fangstnationer
af sej. Det betyder, at det har været meget svært at komme af med sej det sidste års
tid.
At der ikke eksporteres mere til USA af kuller skyldes, at det færøske råvaregrundlag
er relativt begrænset, og der efterspørges fileter i bestemte størrelser, som ganske
naturligt begrænser eksporten. Desuden har flere af frostvareproducenterne ikke
sorteringsmaskiner, som tillader en yderligere gradering af fileterne, hvorved
graderingsspektret er for grovmasket.
Koncernerne er gået mere og mere over til at producere og sælge portioner, enten
direkte til detailhandelen, cateringmarkedet eller til grossister, som videreforarbejder
produktionen, som så sælges til detailhandelen, hovedsagelig supermarkedskæder.
Portionerne kan deles op i tre markedssegmenter: kuller, enten direkte eller via
grossister, til detailhandelen, lakseportioner direkte til detailhandelen og sejportioner
til cateringmarkedet i Tyskland og Frankrig.
Stort set hele fabrikstrawlernes produktion sælges af selskaberne selv. Det er kun
rødfisk der sælges via islandske selskaber, da disse har erfaring med det japanske
marked, hvor det meste af rødfisken sælges. Rødfisken skråskæres, j-cut (Japan cut),
ombord og fryses. Eksempelvis sælger Akraberg A-sorteringen (70-80 %)af rødfisk,
til Japan og resten til en række andre lande. Rødfisken til Japan forarbejdes noget
mere til butterfly-fileter, fileter, der hænger sammen om ryggen, og vakuumpakkes.
Ellers sælges torske- og kullerfileterne til en meget fast kundekreds, som består af
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nogle få, faste kunder i England. Fileterne bliver i overvejende grad solgt til
importører eller grossister, som sælger videre til depoter som forsyner fish & chips
forhandlerne. Det britiske fish & chips marked er todelt: nordpå benyttes primært
kuller, mens der stort set kun benyttes torsk sydpå. Biproduktionen, som består af
trawlernes bifangst, sælges hovedsagelig på spotmarkedet. Der søges kun nye kunder
til produktionen af portioner fra Skálaberg og Enniberg, da det drejer sig om en
relativt ny produktion, og man er nødt til at opbygge et nyt marked for disse
produkter. Det betegnedes som svært at finde nye kunder, men man var generelt
fortrøstningsfuld. I sommeren 2004 indgik P/F JFK imidlertid aftaler med hhv. en
japansk køber om Skálabergs produktion af indvolde og med Marks & Spencer om
hele produktionen af portioner.
Ud over de traditionelle arter, eksporteres også andre, og i denne sammenhæng, nyere
arter. En fabrikstrawler fisker og forarbejder blåhvilling til surimi, mens nogle
ferskfisketrawlere fisker guldlaks, som landes og forarbejdes på Færøerne, hvor
guldlaksen forarbejdes til fars, eller fryses hel ombord til direkte eksport. Surimi
sælges primært til Japan med Frankrig som det næststørste marked, men prisen har
generelt været for lav til at produktionen har været rentabel. Surimi indgår i en lang
række færdigvarer, både i Japan, men også i stigende grad i resten af verden, hvor
imitationsprodukter som imitationskrabbe, men også selvstændige produkter som
surimi patéer produceres og forbruges (Mansfield 2003a og 2003b).

6.4 Opsamling
De færøske eksportører satser primært på længerevarende samarbejder med køberne i
saltfiske- og frostvarekæderne, mens de ferske produkter hovedsagelig sælges på det
usikre spotmarked. Der er ikke sket nogen decideret produktudvikling i nogen af
kæderne, men kvaliteten på færøsk saltfisk har fået et markant løft i forhold til
tidligere og en række frostvareproducenter, er gået over til at skære portioner, som er
et satsningsområde.
Fabrikstrawlernes vigende fangstgrundlag, kvoterne, tvinger dem til at søge nye
fangstmuligheder og udnytte fangsten maksimalt ved at øge forarbejdnings- og
udnyttelsesgraden. Det er endnu i sin vorden, men der er tydelige tendenser til, at der
satses på at udnytte fangsten optimalt.
Eksporten af ferske fileter lider noget under, at det tager relativt lang tid at
transportere fileterne til markederne, et problem der arbejdes på at finde en løsning
på.
At globaliseringen har indflydelse på den færøske fiskeindustri ses især i
produktionen af saltet sej, som er gået i stå, pga. konkurrence fra saltet alaskasej fisket
ud for Alaskas kyster og forarbejdet i Kina.
Der sælges til alle segmenter indenfor catering, detailhandel og fødevareproduktion,
men kun i et lille omfang sælges der direkte til detailhandelen, da det stiller meget
strenge krav mht. kvalitet og levering, og kun få producenter satser på dette segment.
Det eneste produkt, som næsten udelukkende sælges direkte til detailhandelen er
lakseportioner, hvor priskonkurrencen er meget hård. Meget af eksporten går til
grossister og importører, som enten sælger direkte videre eller videreforarbejder
produkterne.
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De færøske producenter er ikke afhængige af enkelte store købere, som dikterer deres
produktion, men har et noget bredere kundegrundlag. De fleste har eller søger
længerevarende relationer med køberne.
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7 Sammenfatning og diskussion
I de foregående kapitler er den færøske fiskeforarbejdende industris struktur
gennemgået. Der er blevet set på lokale forhold samt eksterne forhold til køberne og
de institutionelle rammebetingelser.
For at en analyse skal have en forklaringsværdi, må den abstrahere fra detaljerne og
identificere de mere generelle tendenser. Det gøres i det følgende, dels ved at samle
op på de foregående kapitler og dels ved at inddrage nye elementer i analysen. Først
samles op på de tendenser, man kan se i industrien i dag. For at sætte den i relation til
de eksterne forhold, bliver der også set på forhold i markedslandene, som har
betydning for den færøske produktion og eksport af fiskeprodukter. Til sidst
diskuteres hvordan den færøske forarbejdningsindustri kan bevare eller styrke sin
konkurrenceevne ved at opgradere.

7.1 Varekæderelationerne
7.1.1 Saltfiskekæden
Indkøb af råfisk sker udelukkende på markedspræmisser. Alle aktører ser hvad der
betales på Fiskamarknaður Føroya og de direkte købspriser relateres til disse priser.
De store producenter med en differentieret produktion har mulighed for i større
omfang at købe direkte fra fiskefartøjerne, men til trods for de mange gentagne
transaktioner er der ikke tale om tættere relationer, da fiskefartøjerne falder fra, hvis
ikke prisen er høj nok. Saltet torsk har erobret en niche på det spanske marked som
det bedste saltfiskeprodukt, og er den art, der er størst konkurrence om og tillægges
størst betydning på det færøske råfiskemarked.
Bortset fra filamentet for sej, er saltfiskekæden kendetegnet af relationelle forhold
mellem producenter og købere. Køberne blander sig stort set ikke i produktionen, men
(især de spanske) besøger af og til fabrikkerne, dels for at kontrollere produktionen,
men nok også i høj grad for at pleje forholdet til de færøske producenter.
Ved at indgå i de tætte, langvarige forhold med køberne, undgår producenterne også
den usikkerhed, der er forbundet med spotmarkedet – både den meget svingende
efterspørgsel, og at købere pludselig forsvinder uden at betale for varen, hvilket der er
eksempler på. Her har de relationelle forhold yderligere den fordel, at køber og sælger
har en indbyrdes forståelse og hjælper hinanden i situationer, hvor udbuddet overstiger efterspørgslen eller omvendt, og derved i en vis grad kan beskytte hinanden
mod de værste konjunktursvingninger.
Forskellen på filamenterne for torsk og brosme/lange består i deres position på
markedet og salgsform. Selv om saltet brosme og lange til Italien beskrives som
værende af høj kvalitet, er færøsk torsk det saltfiskeprodukt, som tiltrækker den
højeste pris. Hvor salget i Italien fortrinsvis foregår via agenter til mindre købere (som
dog udgør en fast kundekreds), er relationerne af mere direkte og eksklusiv karakter i
Spanien. Der benyttes også agenter her, men flere sælger direkte til køberne.
Selv om de spanske kunder er store i forhold til de færøske producenter, er der ikke
tale om et asymmetrisk magtforhold. Prisdannelsen sker primært ud fra markeds-
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mekanismerne, hvor alle via internettet har adgang til de aktuelle råfiskepriser på
markederne rundt omkring i Europa. De færøske producenter ville utvivlsomt kunne
få enkelte bedre handler i hus ved at sælge til højstbydende på spotmarkedet, men
markedets gennemsigtighed gør, sammen med de øvrige fordele, at det over en
længere periode bedre kan betale sig at handle med en fast kundekreds. Selv om der er
visse omkostninger og usikkerhedsmomenter forbundet med at skifte ud i kundekredsen, er dette i høj grad muligt for de færøske saltfiskeproducenter, især set i lyset
af, at de jævnligt kontaktes af potentielle kunder.
Fraværet af skriftlige kontrakter i forbindelse med transaktioner indikerer, at der i høj
grad er tale om personlige, sociale relationer mellem producenter og købere i nogle af
kæderne.
Filamentet for saltet sej er i højere grad præget af markedsrelationer. Dette sås, da
kinesiske producenter fuldstændig udkonkurrerede de færøske med et dårligere, men
langt billigere produkt. De producenter, som ikke havde produktion af anden art,
mistede hele deres markedsgrundlag. Enkelte færøske producenter har relationer af
forholdsvis fast karakter med købere, men uden at det har medført større markedsmæssige fordele.
Da køberne ikke er blevet interviewet, er det vanskeligt at udtale sig om deres
strategier mht. produktudvikling m.v., men flertallet af de færøske saltfiskeproducenter er forholdsvis små, og har begrænset viden om forbrugerne i Sydeuropa.
Enkelte har tilknyttet agenter på markederne, som måske sidder inde med noget af
denne viden, men hvis der skal opgraderes i denne kæde, må initiativet på nuværende
tidspunkt nok komme fra køberne.

7.1.2 Ferskfiskekæden
Råfisken indkøbes hovedsagelig over Fiskamarknaður Føroya og i noget mindre grad
direkte fra fiskefartøjerne. I lighed med saltfiskekæden er der tale om køb på
markedsvilkår.
Markedsrelationerne dominerer i ferskfiskekæden. Generiske ferske fileter sælges
næsten udelukkende på spotmarkedet, da det har vist sig at være vanskeligt at
opbygge længerevarende aftaler med købere i udlandet.
Dog er der tale om mere relationelle styringsformer i filamentet for de dyrere og
eksklusive arter, hvor der handles med en fast kundekreds bestående af grossister og
distributører, som siden sælger videre til catering og detailhandelen. I dette filament er
prisen ikke så afgørende som for de generiske fileter, da der er tale om kunder med et
stort kendskab til fisk og som i højere grad ser på kvalitet, stabile leverancer og at
blive prioriteret mht. produkterne.

7.1.3 Frostvarekæden
I lighed med de øvrige varekæder købes det meste af råfisken over Fiskamarknaður
Føroya. Som det eneste af filamenterne stammer al råfisken i laksefilamentet fra
opdræt – hvor der er tale om både hierarki og marked. Derudover kommer fabrikstrawlernes FAS-produkter, som forarbejdes og fryses ombord umiddelbart efter
fangsttidspunktet.
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Markedsrelationerne er de mest udbredte i producenternes forhold til køberne. Der
indgås dog kontrakter af længere varighed, men aftaleparametrene er hovedsagelig
pris og mængde.
For torsk og kuller kan producenternes forhold til køberne deles op i to: De som
sælger til en lille fast kundekreds af grossister o.l., og de som sælger direkte til
detailhandelen. Relationerne er mere symmetriske i førstnævnte, mens det er den
ledende aktør (supermarkedskæde) som styrer i sidstnævnte.
Lakseportionerne sælges direkte til detailhandelen på længerevarende kontrakter, men
igen er det pris og mængder, der forhandles om. Dette filament må betegnes som
domineret af køberne38, da der konkurreres benhårdt på prisen, og supermarkederne
har flere producenter at vælge imellem.
Der er en tendens til, at en producent går mod et mere relationelt forhold til en
supermarkedskæde, da man har startet en ny produktion, som køberen siden har
accepteret og nu skal aftage hele produktionen. Den samme producent har også
opgraderet både produktionen og processerne, så råfisken udnyttes optimalt, og
mindst muligt går til spilde. Dette blev især muliggjort pga. store investeringer i en
ny, topmoderne fabrikstrawler. Investeringen medførte bl.a. at man kom ind på et nyt
marked med et, efter færøske forhold, nyt produkt, som ellers ville være blevet smidt
ud - indvolde. Der er med andre ord tale om både proces- og produktopgradering i
dette tilfælde.

7.1.4 Opsamling af styringsformerne
For de færøske varekæder er der forskellige relationer til køberne, hvor især marked
og relationelle styringsformer er fremherskende. Hierarki, modulære og bundne
varekæder forekommer ikke. De tre faktorer, som Gereffi et al (2003) har stillet op,
transaktionskompleksitet, mulighed for kodificering og leverandørkompetencer kan
forklare markedsrelationerne, som de færøske producenter indgår i. Men de kan ikke
redegøre for kædernes mere relationelle styringsformer, da der ifølge typologien
burde være tale om almindelige markedsrelationer: simple transaktioner,
standardprodukter og kompetente producenter.
Dette skyldes råvarens rolle i varekæden. Fiskebestandene er i stigende grad udsat
overbefiskning, og der er også geografisk-biologiske afgrænsninger i udbredelsen af
arterne, og derved muligheden for at finde tilsvarende substitutter andre steder (jf.
Phyne og Mansilla, 2003). Dette stiller dele af den færøske fiskeforarbejdende
industri i en forholdsvis gunstig position i forhold til markederne, da især torsk og
kuller er værdsat af forbrugerne og ikke umiddelbart kan erstattes. Samtidig er flere
lande i stigende grad afhængige af import, for at kunne tilfredsstille den nationale
efterspørgsel, hvilket får importørerne til at indgå i samarbejder, strategiske alliancer
mv. med udenlandske leverandører, for på den måde at sikre sig adgang til de
nødvendige mængder fisk.
Fælles for disse tre varekæder er, at der i meget lille udstrækning, om nogen,
produktudvikles fra færøsk side. Man følger tendenserne i udlandet, men tager
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Man kan ikke tale om en decideret køberdrevet kæde, da der er flere producenter og flere købere,
som forhandler fra gang til gang.
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generelt ikke nogen ledende rolle i produktudvikling og –innovation. De fleste af de
færøske aktører, både i produktionen og i salgsleddet, er forholdsvis små, og har ikke
de fornødne ressourcer.
Mens der er flere former for styringsformer i relationerne mellem de færøske
producenter/eksportører og de udenlandske købere, er der opstrøms til flåden
udelukkende tale om (næsten rene) markedsrelationer. Dette gælder også de tilfælde,
hvor fiskefartøjerne lander forholdsvist fast til en enkelt producent, men hvis andre
betaler en højere pris, landes der hos dem. I en vis grad indgår andre elementer end
pris i transaktionerne, da lokal tilknytning spiller en rolle og der samarbejdes mellem
flåde og producenter for at forbedre råfiskekvaliteten. Dette samarbejde foregår som
en stadig dialog, da begge parter har interesse i en forbedret råvare.
At flere af producenterne har længerevarende tætte relationer til et fast antal købere er
forbundet med en udtalt markedsstrategi eller i højere grad ’bare er sket’, og om der er
planer om at udvikle disse forhold er usikkert, men det tyder mest på, at der ikke er de
store strategiske overvejelser forbundet med disse relationer fra de færøske aktørers
side, da de arbejder med meget korte produktionshorisonter. De to store producenter,
Føroya Fiskavirking og P/F JFK, har derimod mere bevidste planer om at indgå som
leverandører i en større kæde – den førstnævnte som underleverandør for større
færdigvareproducenter, den anden med et ønske om at levere direkte til en
supermarkedskæde. Her kan det være at disse to producenters eksisterende relationer
til kunderne spiller ind, da P/F JFK gennem en længere årrække gennem Kósin
Seafood har samarbejdet med Marks & Spencer i England.
De færøske producenter og eksportører er ikke afhængige af enkelte store købere, og i
de tilfælde hvor de kun har en enkelt eller meget få købere, er det som regel muligt at
finde nye købere.

7.2 Udfordringer for forarbejdningsindustrien
Den færøske fiskeforarbejdningsindustri står overfor en række udfordringer af både
lokal og mere regional/global karakter. Det er vigtigt at de lokale forhold er tilpasset
det globale marked, og mens den ikke kan ændre de udefrakommende udfordringer,
kan den forsøge at tilpasse sig dem. Udfordringerne for de tre varekæder er
forskellige, da de pga. deres karakter sælges på forskellige markeder og
konkurrenceforholdene i produktionsbasen er forskellige.
Producenterne af generiske fileter konkurrerer i stigende grad med producenter i
lavtlønslande. Adgangsbarriererne er lave, da vidensniveauet i forbindelse med
produktionen er lavt, og den billige arbejdskraft betyder, at de kan producere de
samme varer til en langt lavere pris, selv om råvaren og/eller de færdige produkter
transporteres tværs over kloden. For de forbrugere, som køber panerede fileter i
supermarkedernes frysediske, er det af mindre betydning hvilken art fileten kommer
fra, hvorved de dyre færøske arter (torsk og kuller) konkurrerer med billigere arter.
Helt ferske fileter har et potentiale, men den forholdsvis lange transporttid med skib
udgør et problem, da de ferske fileter er op imod en uge gamle og derved har en
begrænset holdbarhed i kølediskene39. Konkurrenterne i nabolandene får deres ferske
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produkter fløjet til markederne eller ligger i kørselsafstand til dem, hvorved deres
varer kun er et til to døgn gamle og derved har en langt bedre holdbarhed og får en
langt bedre pris. Der tages dog skridt til på Færøerne at oprette en fragtrute med fly til
markederne for at forbedre konkurrencesituationen. Forholdene ombord på fiskefartøjerne har ligeledes stor betydning for fiskens ferskhed, og derfor dens holdbarhed
i butikkerne. Togtlængden er på højst 10-11 dage for langlinefartøjerne og de er
blevet langt mere bevidste om fiskens kvalitet (dens friskhed), og der går kort tid fra
den kommer ombord til den ligger opskåret i lasten, typisk indenfor en time, og der
snakkes med fiskefabrikkerne om arbejdsrutiner m.m. Af figur 7.1 fremgår det, at
fisken mister sin friskhed efter ca. ti dage, hvorefter den hurtigt betegnes som
decideret dårlig. Derfor er det vigtigt at der sættes ind over hele forsyningskæden for
at få den bedst mulige kvalitet.
Figur 7.1Formindsket friskhedsgrad i forhold til opbevaring.

Kilde: Jónsson (1994, p. 111).

7.2.1 Teknologiske ændringer
Teknologiske ændringer kan ændre varestrømmene i den færøske fiskeindustri. Hvis
flåden eksempelvis begynder at fryse fangsten ombord frem for at lande den fersk
iset, betyder det at dens kundegrundlag udvides betragteligt, og priserne stiger i
forhold til fersk fisk, da adgangsbarriererne for udenlandske producenter reduceres
betragteligt ved eliminationen af den kritiske tidsfaktor (Bendiksen og Dreyer, 2003).
Hvis ikke den lokale forarbejdningsindustri kan konkurrere prismæssigt, er det
sandsynligt at store mængder uforarbejdet frosset fisk går udenom de færøske
fiskefabrikker. I deres studie af den norske fiskeindustri fandt Bendiksen og Dreyer
(ibid.) at det meste af den frosne fisk, som landes i Troms og Finnmark eksporteres
via frysehusene, mens kun 22 % sælges til lokale producenter. Samlet blev 27 % af de
samlede råfiskemængder solgt gennem disse nye kanaler, og deres andel var stærkt
stigende. For at få adgang til disse frosne råvarer, eller evt. udkonkurrere dem, må den
færøske fiskeforarbejdende industri kunne betale mere end konkurrenterne, og derved
gøre det attraktivt for flåden at lande fangsten i fersk tilstand. Dette er reelt kun
muligt, hvis de øger værdien på deres produktion ved at satse på værdiforøgelse i
produktionen.
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7.2.2 Ændringer i rammebetingelserne

For de færøske producenter vil kummuleringsaftalen40 med EU være en klar gevinst,
når den efter planen træder i kraft i 2005. Råvaregrundlaget øges markant og de
værste svingninger i det færøske fiskeri kan udjævnes. Adgangen til større volumen af
råfisk betyder at de færøske producenter potentielt kan påtage sig større og mere
krævende opgaver. Adgang til større mængder fisk er af større betydning end mere
favorable handelsaftaler med EU, da der generelt ikke er pålagt nævneværdig told på
de færøske produkter.
Liberalisering af verdenshandelen sammen med effektive og udbyggede
transportsektor og lagerløsninger har ført til har ført til et globalt marked for frosset
råfisk. Denne liberalisering kan få et ekstra skub med WTOs seneste
forhandlingsrunde i Doha, hvor der tales om yderligere liberaliseringer.

7.2.3 Kundeleddet
Der er en klar tendens til, at de store købere bliver større, da der sker en kraftig
koncentration af supermarkedskæderne. Denne udvikling er især udpræget i Nordeuropa hvor supermarkedskæderne står for op imod 80 % af fiskeprodukters salgsværdi, en udvikling som er sket på få år. I England stod de således for 16 % af salget i
1988, mens de traditionelle fiskehandlere stod for næsten 50 %. I 1998 var
markedsandelene på hhv. 64,2 og 20,6 % (Fofana et al, 2003). I 2002 var der sket en
yderligere koncentration, og supermarkederne stod for 70,5 % af salget (Bicknell,
2003). Tendenserne er nogenlunde de samme i Sydeuropa, dog ikke i samme grad
(Freijeiro-Álvarez et al, 2001; Spagnolo et al, 2000)
Hvor fiskesektoren var producentdreven, dvs. at producentleddet bestemte produktudvalget, var der i 1970erne og 1980erne et markant skift mod, at fiskekæderne blev
køberdrevne (Friis, 1994; Wrigley og Lowe, 2002). Dette var især udpræget på det
engelske marked, hvor der skete en omstrukturering og koncentration i detailhandelen. Supermarkedernes voksende brug af egne mærker og indførslen af
stregkodning, som gav dem detaljeret viden om forbrugernes adfærd, tillod detailhandelen at overtage og udvikle markedet (Wrigley og Lowe, 2002).
Nyere tendenser indenfor supermarkedernes strategier betyder introduktionen af
kategorikaptajner, som overtager ansvaret for hele styringen og udviklingen af
forsyningskæden for hele varekategorier (Dolan og Humphrey, 2004; Fearne et al,
2001; Wrigley og Lowe, 2002).
Samtidig er flere af de aktører, den færøske fiskeindustri konkurrerer med store
koncerner med omsætning i milliardklassen og som satser på produktudvikling og
innovation og egne mærker.

7.2.4 Forbrugervaner
Fisk konkurrerer med kød og fjerkræ om forbrugerens gunst (Jónsson, 1994), hvor
rødt kød har den højeste status med fisk og kylling på anden pladsen. Dette kan hænge
sammen med dens image som sund og naturlig og de andre proteinkilders problemer.
Der har været en lang række fødevareskandaler og forskrækkelser med kogalskab,
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med i aftalen uden at den rammes af 3. lands told.
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mund og klovsyge, salmonella, sars, antibiotikaresistente svin og dyremishandling
som eksempler. Disse har især ramt oksekød, svin og fjerkræ. Det er imidlertid ikke
altid at disse skandaler fører til væsentlige skift forbrugeradfærd, dels som følge af
deres hyppighed i medierne (Gross, 2001a). For at have nogen indflydelse på
forbrugervanerne, skal skandalerne helst rapporteres i medierne over en længere
periode, være underbygget med troværdig kilder og have et håndgribeligt fareelement
for forbrugerne – hvilket kogalskab i en vis grad har haft. Indtil videre har fisk ikke
været udsat for alvorlige problemer i den henseende, men over-beskatning af
fiskebestande og udsmidning har betydning, og der er en fare for, at fiskeindustrien er
på til at gøre de samme fejltagelser som landbruget har gjort (Toksvig et al, 1998).
Fisk rammes særlig hårdt af fødevareskandaler, om de er underbyggede eller ej, og
den har sværere ved at tage sin markedsposition tilbage (Toksvig et al, 1998). Dette
kan i høj grad skyldes, at forbrugerne ikke i samme grad er vant til og fortrolige med
fisk som tilfældet er med rødt kød og fjerkræ. Derfor er det vigtigt, at fisk ikke mister
det naturlige image. Overbefiskning er en fare, som på sigt kan få konsekvenser for
forbrugernes vaner, og et stigende antal supermarkedskæder sælger fiskeprodukter
certificeret af Marine Stewardship Council. Den færøske fiskeindustri kunne få et
forspring overfor konkurrenterne ved at satse på bæredygtigt fiskeri. En beslægtet fare
ligger i konsekvent at overskride ICES’ anbefalinger. Respondenter mente, at det
kunne medføre tekniske handelshindringer i EU. Endvidere har det færøske grindedrab ført til forbrugerboykot mm., og kan også i fremtiden vise sig at være et problem.
Forbrugerne efterspørger i stigende grad retter, som er nemme og hurtige at tilberede,
samtidig med at de skal være sunde. Dette sker bl.a. som følge af en mere stressende
hverdag og at flere kvinder vælger at arbejde udenfor hjemmets fire vægge, hvor der
bliver mindre tid til at lave mad. Selv om fisk har et godt image blandt forbrugerne er
det ikke sikkert, at dette forplanter sig til deres indkøbsvaner, da der er uoverensstemmelser mellem forbrugernes holdninger og deres faktiske indkøbsvaner (Gross,
2001a). Men det forventes, at forbrug af fisk i fremtiden vil stige, og fisk bliver i
stigende grad betragtet som en kulinarisk spise, hvor forbruget udenfor hjemmet
forventes at stige.
De dyre fiskearter får især konkurrence på færdigvaremarkedet fra de billige arter
(Jónsson, 1994). Det er især færdigvarer, hvor fisk ikke er så fremtrædende og med
større mængder ingredienser, som kan kamuflere de billige fiskearters karakteristika
(størrelse, smag, farve m.v.). På disse billigere produkter indgår artsnavnet ikke
tydeligt og de sælges typisk som ’pariser filet’ eller ’panerede fileter’.
Fiskeindustrien står således i lidt af et dilemma, da de mere uforarbejdede
fiskeprodukter opfattes som besværlige af forbrugerne samtidig med, at forarbejdede
produkter sammenlignes med andre industrielle madvarer, og derved mister det
naturlige image.

7.3 Muligheder for opgradering
For de færøske producenter er der en række muligheder for opgradering. Hvordan
dette kan foregå, afhænger af varekædens styringsform, hvilke strategier de øvrige
aktører har, og tendenser på markedet.
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Procesopgradering er den mest anvendte af opgraderingsformerne i den færøske
fiskeforarbejdende industri, hvor der især investeres i maskiner for at øge
produktiviteten og nedbringe omkostningerne. Denne opgraderingsform har en
forholdsvis kortsigtet effekt, da konkurrenterne kan anskaffe sig de samme eller
lignende maskiner billigere. Samtidig presses priserne på de generiske produkter, i
særdeleshed frost-varer, hvor adgangsbarriererne er lave, af producenter i
lavtlønslande som Kina og i fremtiden sandsynligvis også af de nye EU-lande. Med
hensyn til ferske fileter er transporttiden til markederne afgørende for prisen. Her ville
en hurtig forbindelse til markederne kunne forbedre industriens betingelser.
Langlineflådens ændrede arbejdsrutiner for at øge råfiskens kvalitet er også en form
for procesopgradering, men samtidig har den medført en form for produktopgradering
da de færøske ferske produkter har en markant bedre kvalitet nu end for blot få år
siden.
Produktopgradering kan forekomme i alle kæderne. Men da de fleste færøske
producenter er forholdsvis små, og produktudvikling og -innovation er kapitalkrævende, er det mest sandsynligt, at opgradering på dette felt vil ske, hvor der er en
større, kapitalstærk ledende aktør, som driver udviklingen. Dette forstærkes yderligere
af de færøske producenters/eksportørers begrænsede viden om forbrugeradfærd mv.
Hvis der skal udvikles en lokal kompetence på dette område, må det offentlige hjælpe
til med finansiering af forskning og evt. formidle et bredt strategisk samarbejde i den,
i øjeblikket, fragmenterede fiskeindustri, og en generel holdningsændring skal til i
industrien.
For den færøske fiskeindustri er den mest interessante, men også mest krævende,
opgraderingsform den funktionelle. Den vil nok have størst relevans i ferskfiske- og
frostvarekæderne, da det er i disse kæder, at de bedste muligheder findes. Tendensen
med kategorikaptajner og nogle få foretrukne leverandører hos supermarkedskæderne,
kombineret med de færøske leverandørers (både producenter og tradere) høje, om end
spredte kompetencer, kan åbne op for at de største færøske aktører kan spille en rolle,
enten som kategorikaptajn eller i samarbejde med denne, især set i lyset af at
kummuleringsaftalen med EU snart skal træde i kraft og (på papiret) mangedobler de
færøske producenters råvaregrundlag41. Hvorvidt det bliver som kategorikaptajn er
nok tvivlsomt til at starte med, men på sigt er det en mulighed, da kompetencerne
udvikles. Det største problem i denne henseende er nok producenternes forholdsvis
beskedne størrelse (både med hensyn til produktionskapacitet og kapital til produktudvikling), fragmentering og specialisering (og derved begrænset produktudbud), som
sætter en begrænsning på vareudbuddet. Det er derfor kun få aktører i den færøske
fiskeindustri, som umiddelbart har mulighed for at indgå i et lignende samarbejde.
Mulige løsninger kunne være horisontale/vertikale strategiske samarbejder eller en
konsolidering med færre og større aktører med flere kompetencer.
Mulighederne for inter-sektoral opgradering i forarbejdningsindustrien må betegnes
som ret begrænsede, da alternative råvarer skal importeres, hvilket vil gøre
produktionen for dyr i forhold til konkurrenterne. Mulighederne for opgradering af
denne type er nok bedre for støtteindustrierne, som eksempelvis kan bruge
erfaringerne fra fiskeindustrien indenfor produktion af andre fødevarer.
41

På papiret vil råvaregrundlaget øges betragteligt. Spørgsmålet er om de færøske producenter kan
tiltrække de udenlandske fiskefartøjer, som aftalen dækker. Samtidig betyder aftalen, at udenlandske
producenter kan købe færøsk råfisk, og eksportere produkterne uhindret til EU.
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7.4 Opsamling
Selv om den færøske fiskeforarbejdende industri er udsat for pres af billigere
udenlandske producenter, er der muligheder for en fremtidig levedygtig industri på
Færøerne, men det kræver, at der tænkes mere langsigtet og strategisk mht.
fiskeindustriens rolle og fremtidige udvikling.
Hvilken form en eventuel opgradering tager, afhænger altså af flere faktorer: den
færøske fiskeindustris vilje og evne til at samarbejde og foretage de nødvendige
investeringer i teknologi og viden (evt. hjulpet af det offentlige), varekædernes
styrings-former og kædernes øvrige aktørers (især de ledende aktørers) strategier og
kerne-kompetencer.
En mulig konsekvens er, at der vil ske en koncentration af fiskeindustrien. Enten i
form af strategiske samarbejder (evt. også med udenlandske producenter) eller i form
af vertikal og/eller horisontal integration.

83

8 Konklusion
De største udfordringer eller trusler ligger indenfor produktion af generiske produkter,
hvor liberaliseringen af råvaremarkedet og teknologiske fremskridt har eroderet store
dele af fordelene ved at lægge forarbejdningsindustrien tæt på fangstområderne. Dette
er især gældende for frostvarekæden, men også indenfor dele af saltfiskekæden, hvor
der især er hård konkurrence fra lavtlønslande og billigere fiskearter.
Overfiskeri udgør et andet problem, både mht. råvaretilførsel og image. På sigt kan
bæredygtigt fiskeri i stigende grad blive et forbrugerkrav, den samlede færøske fiskeindustri må tage stilling til. Ved at være på forkant på dette område, kan den færøske
fiskeindustri få et forspring i forhold til konkurrenterne.
Koncentrationen i detailleddet i markedslandene udgør en udfordring for den færøske
fiskeforarbejdende industri. Men samtidig byder den på muligheder for opgradering af
de færøske aktørers aktiviteter i forbindelse med supermarkedskædernes strategier.
Det forudsætter dog, at de færøske aktører har viljen og evnen til at leve op til de
krav, det ville stille til dem.
For at forbedre konkurrencesituationen, er det nødvendigt for den færøske fiskeforarbejdende industri at satse på vidensbaserede aktiviteter, hvor adgangs-barriererne
er højere, og konkurrencen på pris er mindre. Det vil stille store krav til industrien og
muligvis føre til en yderligere omstrukturering.
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Bilag I - Respondenter
Navn, stilling, virksomhed.
Anfinnur Olsen, reder, Akraberg.
Ari Thomasen, direktør, Kovin.
Árni Joensen, sælger, Vesturvón.
Eirikur á Húsamørk, direktør, Faroe Marine Products.
Eydnar Roykheygg, direktør, Nevið Seafood.
Hanus Hansen, direktør, P/F JFK.
Hartvig Joensen, fabrikschef, P/F Fiskavirkið.
Hentsar Petersen, fabrikschef, Sancy Seafood.
Hjørleif Dahl, direktør, Farita.
Jóannes Joensen, direktør, Palm Seafood.
Jógvan Absalonsen, direktør, JMA
Jógvan Gregersen, direktør, Vaðhorn.
Jógvan Høj, direktør, Norfra. Aktionær, Norðurfisk.
Jóhan Páll Joensen, direktør, Maru Seafood.
Jústinus Justinussen og Bogi Nielsen, finansdirektør og markedsdirektør, Havsbrún.
Magnus Jespersen, direktør, Delta Seafood
Magnus Rasmussen, direktør, Tavan.
Martin Jacobsen, bestyrelsesformand og fabrikschef, Bakkafrost.
Meinhard Jacobsen, direktør, Føroya Fiskavirking.
Mortan Johannesen, reder, for Enniberg og Ljósafelli.
Niels Petur Bech, fabrikschef, P/F Kjartan Joensen.
Rói Egholm, direktør, Farex og Kaldbak Seafood.
Sofus Poulsen og Bergur Joensen, direktør og fabrikschef OC Joensen.
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Bilag II - Informanter
Navn, stilling, virksomhed.
Agnar Jensen, koordinator for råfiskekøberne.
Birgir Kass, Jón Djurhuus, Torkil Davidsen, salgschef og sælgere Føroya Fiskasøla.
Birgir Poulsen, skipper, Núpur.
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Bilag III - Interviewguiden
Intro:
1. Hvornår er virksomheden etableret?
2. Har den altid ligget, hvor den ligger nu?
a. hvis den er flyttet: hvorfor?
3. Hvor mange ansatte har virksomheden?
i. fastansatte
ii. på akkord
iii. sæsonvariationer
4. Hvor stor er omsætningen?
5. Hvordan er virksomhedens ejerforhold?
a. hvor mange ejere?
b. er ejerne med i den daglige drift?
c. hvem har afgørende indflydelse på virksomhedens virke?
i. udenlandsk kapital
ii. hjemlig kapital
iii. enkelt investor
6. Hvordan er virksomhedens struktur
i. datterselskab
ii. selvstændig virksomhed
iii. er der tale om en vertikalt integreret organisation?
iv. horisontal integration?
v. anden organisering
7. Hvad har bestemt lokaliseringen af virksomheden?
i. infrastruktur (vandforsyning, transportmuligheder etc.)
ii. tilgængelige lokaler
iii. arbejdskraft/-styrke
iv. lokal tilknytning
8. Hvad har været de største problemer i forbindelse af etableringen af fabrikken
(virksomheden)?
i. etableringsomkostninger
1. økonomiske
2. menneskelige
ii. tilgængelige lokaler – faciliteter - infrastruktur
iii. ledelses know how
iv. arbejdskraftens kvalifikationer
v. adgang til tilstrækkelig arbejdskraft
vi. kontakter til potentielle købere
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Råvareopkøb:
1. Hvem køber I råfisken af?
i. egne fartøjer
ii. andre fartøjer (koncerner)
iii. opdræt
iv. import
2. Er der tale om faste leverandører?
3. Hvordan foregår købsprocessen?
i. agenter
ii. auktioner
iii. kontrakter
1. betingelser (kvalitet, pris, mængder, varighed)
4. Er der sæsonvariationer?
i. kvalitet
ii. mængder
iii. arter
Produktion:
1. Hvor stor er kapaciteten og kapacitetsudnyttelsen?
a. Er der svingninger?
i. råvarebetinget
ii. konjunkturbetinget
iii. sæsonvariationer
2. Hvilke produktionsanlæg har I?
3. Hvordan foregår produktionen?
a. har I mulighed for at producere flere forskellige produkter på de
samme anlæg?
4. Har købere haft nogen indflydelse på valg og udformning af
produktionsprocessen?
5. Hvordan er forholdene vedrørende arbejdskraften?
a. kvalifikationer
i. erfaring i branchen
ii. formel uddannelse
b. tilgængelighed
c. type
i. maskinoperatører
ii. manuelt arbejde
d. ansættelsesforhold
i. fastansatte
ii. akkord
iii. timelønnede
e. lønniveau
6. Hvilke produkter producerer fabrikken (virksomheden)
i.
ii.
iii.
iv.

fileter (vakuum pakket, blok)
portioner
færdigretter
saltfisk
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v. catering
vi. andet
7. Hvad bestemmer hvad der produceres?
a. der produceres efter ordrer
b. der produceres til lager
8. Hvordan vil I betegne jeres lagerkapacitet?
a. hvilken type og kapacitet?
b. egen/leje?
c. betydning i forhold til produktionsflow?
9. Samarbejdes der horisontalt med andre i forarbejdningsindustrien?
i. for bedre at sikre stabil levering
ii. informationsdeling omkring aspekter af produktionen
10. Hvilke fremtidsperspektiver er der i produktionen?
a. planlagte ekspansioner?
i. pga. nye maskiner
ii. pga. arbejdskraftens ændrede forudsætninger?
1. stigende lønpres
2. manglende kvalifikationer
3. forbedrede kvalifikationer
iii. pga. nye produkter
iv. pga. fremtidige aftaler med aftagere
Salg:
1. Hvem sælger I til?
i. detailhandel
ii. grossister
iii. halvfabrikata til fødevareindustrien
iv. halvfabrikata til foderstofindustrien
2. Er der tale om faste aftagere?
3. Hvordan foregår salgsprocessen?
a. hvem står for salget af produkterne?
b. salgsmetode: spotmarked, kontrakter, hierarki?
4. Hvilke faktorer er vigtige for aftager?
i. stabil levering
ii. pris
iii. kvalitet
iv. image som naturligt produkt
5. Hvordan etableres kontakt med nye kunder?
6. Hvilke strategier følger I?
a. i forhold til markedet?
i. ekspansion til nye markeder
ii. konsolidering af eksisterende markeder
b. i forhold til produkter
i. kvalitet (ren råvare osv.)
ii. pris
iii. nye produkter
1. hvis nye produkter: på basis af aftale med fast aftager?

95

Regulerende institutioner:
1. Hvilke krav stilles der til produktionen?
a. af internationale institutioner?
HACCP
i.
ISO
ii. sporbarhed
iii. andre?
b. af nationale myndigheder
i.
hygiejne/sanitet
ii. miljø
iii. andre?
c. af aftager
i.
privat certificering (f.eks. Marine Stewardship Counsil)
ii. andre?
2. Hvordan påvirker disse krav virksomhedens produktion?
a. behov for konsulent bistand
b. behov for modificering af produktionsapparatet
i.
udbygning
ii. udskiftning
iii. modificering
c. kapitalbehov i forbindelse med opfyldning af disse behov
d. andre?
3. Hvilken indflydelse har handelsaftaler på jeres eksport?
a. Hvilke forhold i aftalerne påvirker jeres produktion?
i.
forarbejdningsgrad
ii. eksportvolumen
b. Ville et eventuelt medlemskab af EU ændre disse forhold?

96

Bilag IV – Alfabetisk oversigt over virksomhederne
Navn
Akraberg
Bakkafrost
Delta/Sandoy Seafood
Enniberg
Farita
Faroe Marine Products
Faroe Seafood Processing
Fuglafjørður
P/F Fiskavirkið
Føroya Fiskavirking
Havsbrún
JFK
JMA
Kaldbak Seafood
P/F Kjartan Joensen
Kovin
Maru Seafood
Nevið
Norfra
Norðurfisk
OC Joensen
Palm
Sancy Seafood
Vaðhorn
Vesturvón
Farex
Føroya Fiskasøla

Etableret
1994
1965
1995
1978
2000
2001
?
1929
1993
1966
1993
1996
?
1996
1982
1998
1986
1997
1973/74
~1890
1996
1998
1979
1958
1997
1948

Omstruktureret
gældssaneret
1992

2003
Midt 1990erne
1997

2000
1992

1995
1992/95

Hjemsted
Toftir
Glyvrar
Tvøroyri/Sandoy
Tórshavn
Haldórsvík
Leirvík
Fuglafjørður
Gøta
Tórshavn
Fuglafjørður
Klaksvík
Vágur
Kaldbak
Leirvík
Sandavágur
Klaksvík
Runavík
Norðdepil
Árnafjørður
Oyrar
Vágur
Vágur
Strendur
Sørvágur
Tórshavn
Tórshavn

97

Bilag V – Gennemgang af koncerner og fabrikker (Cdrom)
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