
Um margra ára skeið hef-
ur Neskaupstaður verið á 
meðal þeirra sjávarbyggða 

sem loðnan hefur haft mest áhrif á. 
Á síðari árum hefur höfnin þar ver-
ið á meðal stærstu loðnuhafna og 
Síldarvinnslan í Neskaupstað verið 
á meðal þeirra fyrirtækja sem mest 
umsvif hafa haft á sviði loðnuveiða 
og vinnslu. Loðnan hefur svo sann-
arlega haft áhrif á byggðarlagið og 
hagur þess oft að miklu leyti ráðist af 
því hvernig loðnuvertíð hefur gengið. 
Samt hefur Neskaupstaður sjaldan 
verið kenndur við loðnuna og kall-
aður loðnubær eins og sjávarbyggðir 
voru kenndir við síldina hér áður fyrr. 
Það hefur ávallt verið meiri rómantík 
í kringum síldina en loðnuna og það 
er líklega skýringin. Síldarstemmn-
ing hefur oft verið til umræðu og 
margir sjá síldarstúlkuna fyrir sér í 
rósrauðum bjarma en minna hefur 
verið rætt um loðnustemmninguna 
og loðnustúlkan er ekki til.

Í þessari stuttu grein verður 
fjallað um Norðfirðinga og loðnuna. 
Getið verður um hvernig norðfirskir 
sjómenn kynntust loðnunni fyrst og 
síðan verður gerð grein fyrir því hve-
nær veiðar á loðnu til bræðslu hófust. 
Þá verður stuttlega lýst hvernig veið-
ar og vinnsla á þessum smávaxna 
fiski hefur breyst með tímanum.

Fyrstu kynni af loðnunni
Norðfirskir sjómenn kynntust fyrst 
loðnunni þegar þeir voru á vetrar-
vertíðum á Hornafirði. Austfirðing-
ar hófu að stunda vertíðarróðra frá 
Hornafirði árið 1908. Öll áhersla var 
lögð á línuveiðar og því skipti beitu-
öflun miklu máli. Í fyrstu var skelfisk-
ur mikið notaður sem beita en eins var 
beitt með fjörumaðki, hrognum og 
ljósabeitu en á Austfjörðum nefndu 
menn það ljósabeitu þegar fiskur ann-
ar en síld var brytjaður til beitu. 

Þegar Hornafjarðarvertíðir voru 
að hefjast veittu menn litla athygli 
smáfiski sem gekk í miklum torfum 
með suðausturströndinni einmitt á 
þeim tíma þegar vertíðin stóð yfir. 
Þetta var loðnan eða síli eins og hún 
var yfirleitt nefnd af vermönnum 
á Hornafirði. Það var ekki fyrr en 

skömmu fyrir 1920 að einstaka út-
vegsmenn og formenn á vertíðarbát-
um hófu að gefa loðnunni gaum og þá 
kom í ljós að hún var fyrirtaks beita.

Í fyrstu var loðnan einungis tínd 
á söndunum við Hornafjörð þegar 
hana rak á land en fljótlega var farið 
að hyggja að veiðarfærum svo loðnu-
öflunin yrði örugg. Fyrstu veiðarfær-
in voru býsna frumstæð; útbúnir voru 
einfaldir háfar til að ausa loðnunni 
á land eða gisnir strigapokar settir á 
tunnugjörð og áhaldinu síðan beitt 
líkt og flotvörpu. Árið eftir að fyrstu 
tilraunirnar hófust til að veiða loðnu 
með þessum einföldu veiðarfærum 
var farið að útbúa litlar fyrirdrátt-
arnætur sem ætlaðar voru til loðnu-
veiða og reyndust þær vel.

Einn helsti upphafsmaður þess 
að farið var að beita loðnu á Horna-
firði var norðfirski útgerðarmaður-
inn Jakob Jakobsson á Strönd. Jakob 
var kominn með fyrirdráttarnót árið 
1923 og var hann einn þeirra sem 
sýndi fram á að næturnar nýttust 
vel og skynsamlegt væri að treysta á 
loðnuna sem einhverja bestu beituna 
sem völ væri á. Venjulega voru fyrir-
dráttarnæturnar um 20 faðma langar 
og 4-5 faðma djúpar og voru veiðar 

með þeim helst stundaðar á Suður-
fjörutanganum. Á máli vermanna á 
Hornafirði hét það „að fara á sílafjöru“ 
þegar haldið var til veiða með fyrir-
dráttarnót.

Mörgum útgerðarmönnum þótti 
loðnuveiðin með fyrirdráttarnótum 
bæði mannaflsfrek og erfið en a.m.k. 
fjóra menn þurfti til að veiða með 
hverri nót. Hófu menn að velta fyrir 
sér nýrri veiðiaðferð sem væri fyrir-
hafnarminni. Niðurstaðan varð sú að 
farið var að gera svonefnda sílaháfa 
sem leystu þó ekki fyrirdráttarnæt-
urnar af hólmi nema að nokkru leyti. 
Sílaháfarnir voru settir út þegar inn-
fall var að byrja og látnir liggja til 
fallaskipta. Háfurinn var gjarnan 
festur við legufæri viðkomandi báts. 
Síðan var straumurinn látinn bera 
loðnuna í háfinn.

Þegar Austfirðingar hófu að 
stunda veiðar á vetrarvertíðum frá 
Suðurnesjum hófu þeir einnig að 
nota þar loðnu til beitu. Mun Ölver 

Guðmundsson útgerðarmaður frá 
Neskaupstað meðal annars fyrstur 
hafa staðið fyrir loðnuveiðum frá 
Sandgerði árið 1937. Notaðist hann 
þá við sílaháf og lét bát sinn, Þráin, 
draga hann í gegnum loðnutorfur 
en tilraunir höfðu áður verið gerðar 
með slíka veiðiaðferð á Hornafirði. 
Náðu skipverjar á Þráni oft verulegu 
magni af loðnu með sílaháfnum og 
seldu þeir öðrum útgerðum um-
framafla. Árið eftir tók Ölver vél-
bátinn Frey á leigu í þeim tilgangi að 
veiða loðnu til beitu með herpinót. 
Gengu veiðarnar vel og var mikil 
eftirspurn eftir aflanum enda loðnan 
orðin vinsæl tálbeita á Suðurnesjum.

Norðfjarðarbátar hefja 
bræðsluveiðar á loðnu
Loðnuveiðar í stórum stíl, þ.e. 
hringnótaveiðar til bræðslu, eiga sér 
ekki langa sögu á íslandi. Ef undan 
eru skildar tilraunaveiðar sem efnt 

var til seint á fimmta áratug tuttug-
ustu aldarinnar má segja að veiðar 
með þessum hætti hafi hafist árið 
1963. Veiðarnar fóru hægt af stað 
og fyrstu árin var eingöngu veitt við 
suður- og vesturströnd landsins fyr-
ir og um hrygningartímann.

Fyrsti Norðfjarðarbáturinn sem 
hélt til hringnótaveiða á loðnu með 
það í huga að veiða loðnu til bræðslu 
var Gullfaxi, 180 lesta eikarbátur. 
Þeir Gullfaxamenn hófu loðnuveið-
arnar árið 1964. Veturinn áður hafði 
Gullfaxi veitt með þorskanót fyrir 
Suðurlandi og þá kviknaði sú hug-
mynd að veiða loðnu til bræðslu 
á næstu vertíð enda varð vart við 
mikla loðnugegnd. Þorleifur Jónas-
son útgerðarmaður og skipstjóri á 
Gullfaxa sagði að ýmsir hefðu hlegið 
að sér þegar fréttist að hann ætlaði 
að gera bátinn út til loðnuveiða en 
staðreyndin hafi verið sú að veið-
arnar hefðu gengið vel frá upphafi. 

Eitt stærsta vandamálið sem útgerð 
Gullfaxa stóð frammi fyrir þegar 
veiðarnar hófust var að fá einhverja 
verksmiðju til að taka við aflanum. 
Loks fékkst fyrirtækið Lýsi og mjöl 
í Hafnarfirði til að taka loðnuna og 
þar var henni því landað á vertíðinni.

Á næstu vertíð var Gullfaxi enn 
einn Norðfjarðarbáta á loðnuveið-
um en á vertíðinni 1966 voru bát-
arnir þrír en þá hófu Síldarvinnslu-
skipin Barði og Bjartur einnig veiðar.

Allt frá árinu 1964 hafa Norðfjarð-
arbátar lagt stund á loðnuveiðar og 
hafa veiðarnar skipt miklu máli fyrir 
afkomu útgerðanna. Flestir Norð-
fjarðarbátar á loðnuveiðum voru 
á vertíðunum 1973 og 1974 eða sex 
talsins.

Loðnu landað í Neskaup-
stað í fyrsta sinn
Eins og fyrr greinir voru loðnuveið-
ar eingöngu stundaðar fyrir suður- 
og vesturströnd landsins fyrstu árin 
eftir að farið var að veiða loðnu til 
bræðslu. Langt þótti fyrir loðnu-
bátana að sigla með aflann til Aust-
fjarðahafna og var því nokkur bið á 
því að loðna tæki að berast þangað.

Loðna barst fyrst til Neskaup-
staðar á loðnuvertíðinni 1968. Þann 
21. febrúar það ár kom Börkur NK 
með fullfermi og var aflanum land-
að í síldarverksmiðju Síldarvinnsl-
unnar. Það þóttu nokkur tímamót 
þegar þessi fyrsti loðnufarmur var 
tekinn til vinnslu og veltu menn 
því fyrir sér hvort loðnan gæti að 
einhverju leyti komið í stað síldar-
innar sem var horfin af miðunum 
en hafði um árabil verið helsta auðs-
uppspretta Austfirðinga. Á þessari 
vertíð lögðu tveir Norðfjarðarbátar 
stund á loðnuveiðar en það voru  
Síldarvinnslubátarnir Börkur og 
Birtingur. Á vertíðinni lönduðu þeir 
7.700 tonnum af loðnu í heimahöfn 
og var aflinn unnin í verksmiðju 
Síldarvinnslunnar.

Loðnan fer að skipta 
verulegu máli
Þegar reynsla fékkst af veiðum og 
vinnslu á loðnu sannfærðust marg-
ir um að loðnan gæti í framtíðinni 

skipt verulegu máli fyrir sjávar-
byggðirnar á Austfjörðum. Í upphafi 
var ljóst að ef ætti að fá mikið magn 
af loðnu til vinnslu í verksmiðjurnar 
eystra þyrfti að hefja veiðarnar fyrr 
og veiða hana á meðan hún gengi 
suður með Austurlandi.

Fyrst var reynt að stunda loðnu-
veiðar út af Austfjörðum í ársbyrjun 
1970 en vegna óhagstæðs veðurs 
og þess hve loðnan stóð djúpt varð 
árangur heldur lélegur. Segja má 
að fyrst hafi náðst góður árangur á 
loðnuveiðum austur- og norðaustur 
af landinu árið 1972. Við það lengdist 
loðnuvertíðin til muna og Austfirðir 
urðu þá miðstöð veiðanna og vinnsl-
unnar á fyrri hluta vertíðarinnar. 

Í Neskaupstað var tekið á móti 
11.995 tonnum af loðnu á vertíðinni 
1969, 19.123 tonnum 1970, 12.123 tonn-
um 1971 og 9.518 tonnum 1972. Veru-
leg aukning varð á móttekinni loðnu 
árið 1973 en þá bárust 38.366 tonn 
til verksmiðju Síldarvinnslunnar og 
árið eftir 29.953 tonn. Þegar þarna var 
komið sögu var loðnan svo sannar-
lega farin að skipta Neskaupstað máli.

Hafin loðnufrysting 
og hrognavinnsla
Eins og fyrr greinir var öll loðnan 
sem barst til Neskaupstaðar brædd 
í fyrstu en breyting varð á því á ver-
tíðinni 1971. Þá var loðna í fyrsta 
sinn fryst til útflutnings í hrað-
frystihúsi Síldarvinnslunnar og þar 
með hafin manneldisvinnsla á loðnu 
hjá fyrirtækinu. Alls voru  fryst 104 
tonn á þessu upphafsári loðnufryst-
ingar. Árið eftir var engin loðna 
fryst hjá Síldarvinnslunni en árið 
1973 nam frystingin 314 tonnum og 
1975 540 tonnum.

Árið 1977 var sáralítið fryst af 
loðnu en þá var hins vegar hafin 
vinnsla á loðnuhrognum. Náðu 
menn fljótlega góðum tökum á 
hrognavinnslunni og árið 1978 voru 
fryst 130 tonn.

Þegar komin var reynsla á veiðar 
og vinnslu á loðnu hófu sjávarút-
vegsfyrirtæki í auknum mæli að 
fjárfesta í skipum og búnaði sem 
tengdust þeim þætti sjávarútvegs-
ins. Síldarvinnslan lagði til dæmis 
áherslu á að koma upp búnaði sem 
nauðsynlegur var við vinnslu á 
hrognum en mesta fjárfesting fyrir-
tækisins sem tengdist loðnuveiðum 
var kaupin á Berki NK árið 1973. 
Töldu forsvarsmenn Síldarvinnsl-
unnar að nauðsynlegt væri fyrir fyr-
irtækið að eiga stórt og burðarmikið 
skip sem hentaði vel til að sigla lang-
an veg með loðnufarm í vetrarveðr-
um. Börkur var fyrsta loðnuskip Ís-
lendinga sem gat flutt 1000 tonna 

farm að landi og vöktu kaupin á 
honum verulega athygli. Nokkrum 
erfiðleikum var bundið í fyrstu að 
finna hinu stóra loðnuskipi verkefni 
utan hefðbundinna loðnuvertíða en 
mikil breyting varð þar á þegar far-
ið var að veiða loðnu að sumar- og 
haustlagi út af Norðurlandi og Vest-
fjörðum árið 1976.

Á ýmsu hefur gengið
Árið 1980 ákváðu stjórnvöld að tak-
marka veiðar loðnuskipa á sumar- og 
haustvertíð það ár og á vetrarvertíð 
1981. Fiskifræðingar töldu ekki leng-

ur óhætt að heimila frjálsar veiðar 
úr loðnustofninum.  Þegar nokkuð 
var liðið á sumar- og haustvertíðina 
1981 var sett á loðnuveiðibann vegna 
þess að stofninn var ekki álitinn þola 
veiðar. Nánast ekkert var síðan veitt 
af loðnu það sem eftir lifði árs 1981 
og á árunum 1982 og 1983. Loðnu-
veiðibannið hafði að sjálfsögðu al-
varleg áhrif á þau fyrirtæki sem 

byggðu á loðnuveiðum  og vinnslu á 
loðnu og eins hafði bannið mjög nei-
kvæð áhrif á þær sjávarbyggðir sem 
treystu á loðnuna að miklu leyti. 

Veiðarnar hófust á ný árið 1984 
og var þá einungis fiskaður útgefinn 
kvóti eins og ávallt hefur verið síðan. 
Kvótinn hefur verið afar breytilegur 
frá ári til árs. Bestu vetrarvertíðirn-
ar voru á árunum 2000-2002 en þá 
voru veidd yfir 800 þúsund tonn og 
reyndar var veiðin 955 þúsund tonn 
á vetrarvertíðinni árið 2002. Að 
auki var síðan verulegt magn veitt 
á sumar- og haustvertíðum. Veiðin 
var hins vegar einungis 15 þúsund 
tonn árið 2009. Í Neskaupstað var 
tekið á móti mestri loðnu árið 1997 
en þá var þar landað rúmlega 136 
þúsund tonnum til bræðslu og fryst-
ingar. Áfram héldu fjárfestingar Síld-
arvinnslunnar sem tengdust loðnu-
veiðum að miklu leyti á níunda og 
tíunda áratug síðustu aldar en hafa 
ber í huga að fjárfestingarnar nýtt-
ust einnig við veiðar og vinnslu á síld 
og makríl og reyndar að nokkru leyti 
kolmunna. Árið 1994 hófust veiðar á 
norsk-íslenskri síld á ný eftir 30 ára 
hlé auk þess sem íslensk sumargots-
síld var veidd og unnin í Neskaupstað. 
Makrílveiðar í íslenskri lögsögu hóf-
ust síðan árið 1998 og kolmunnaveið-
ar árið 1995 eftir meira en tíu ára hlé. 
Umræddar fjárfestingar fólust helst í 
skipakaupum, umbótum á fiskimjöls-
verksmiðju og byggingu nýs fiskiðju-
vers sem tók til starfa árið 1997.

Nýja fiskiðjuverið olli tímamótum 
og með tilkomu þess jókst mann-
eldisvinnsla á loðnu til mikilla muna. 
Með tímanum jukust afköst fiskiðju-
versins og árið 2006 voru þar fryst 
um 400 tonn af loðnu á sólarhring 
auk þess sem þar var komið upp full-
komnum búnaði til hrognavinnslu. 
Sífellt var verið að bæta búnaðinn í 
verinu og á árinu 2012 var orðið unnt 
að frysta yfir 500 tonn af loðnu á sól-
arhring. Þá höfðu tæknilegar breyt-
ingar í för með sér mikla fækkun 
starfsfólks við loðnufrystinguna. Í 
gömlu fiskvinnslustöðinni sem starf-
aði allt til 1997 var unnt að frysta 70 
tonn af loðnu á sólarhring og voru 28 
starfsmenn á hvorri vakt. Í nýja fisk-
iðjuverinu er nú unnt að frysta yfir 
500 tonn á sólarhring og eru um 15 
manns á hvorri vakt. Vegna aukinnar 
áherslu á manneldisvinnslu á loðnu 
hefur sífellt verið meira lagt upp úr 
því að veiðiskipin komi með ferskt og 
gott hráefni að landi. Í lestum skip-

anna er sjókælikerfi  og taka farm-
arnir  fyrst og fremst mið af afkasta-
getu vinnslunnar. Þá hófust veiðar 
á loðnu í flotvörpu árið 1995 og við 
það varð vertíðin lengri og aflabrögð 
öruggari framan af vertíð en það 
hentar vel fyrir manneldisvinnsluna.

Nýliðin loðnuvertíð
Það er í reynd öllum holt að bera 
saman fyrstu vertíðarnar sem loðnu 
var landað í Neskaupstað og nýliðna 
loðnuvertíð. Heildarkvóti á nýlið-
inni vertíð var um 570 þúsund tonn 
og komu liðlega 463 þúsund tonn í 
hlut íslenskra veiðiskipa. Þrjú skip 
frá Síldarvinnslunni lögðu stund á 
veiðar og var í öllum tilvikum lögð 
áhersla á að sem mest af afla þeirra 
yrði unnin til manneldis. Beitir NK 
aflaði 27.914 tonn á vertíðinni, Börk-
ur NK 28.746 tonn og Birtingur NK 
15.134 tonn en Birtingur hóf veið-
arnar í febrúarmánuði. Fiskimjöls-
verksmiðja Síldarvinnslunnar í Nes-
kaupstað tók á móti 69.400 tonnum 
á nýliðinni vertíð en í fiskiðjuverinu 
voru fryst 19.264 tonn af heilli loðnu 
fyrir ýmsa markaði ásamt 909 tonn-
um af loðnuhrognum. Þá var landað 
í frystigeymslur Síldarvinnslunnar 
13.377 tonnum af sjófrystri loðnu.

Mikilvægi loðnunnar
Það er athyglisvert að einungis eru 
liðin um 50 ár frá því að hagnýting 
loðnunnar hófst fyrir alvöru. Eftir 
að loðnuveiðar og vinnsla höfðu 
slitið barnsskónum hefur þessi 
smávaxni torfufiskur skipt afar 
miklu máli fyrir íslenskt efnahags-
líf svo ekki sé talað um mikilvægi 
hans fyrir afkomu þeirra sveitar-
félaga sem byggja atvinnulíf sitt að 
verulega leyti á honum. Ef tekið er 
dæmi af síðustu loðnuvertíð þá má 
gera ráð fyrir að þau verðmæti sem 
hún skilaði hafi í heildina numið 35 
milljörðum króna. Verðmætin, sem 
landaður afli í Neskaupstað á ver-
tíðinni skilaði, námu 6,1 milljarði 
króna og að auki var þar sjófrystri 
loðnu landað að verðmæti 1,4 millj-
arðar. Þetta eru býsna stórar tölur 
og gefa skýrt til kynna hve loðnan er 
þjóðhagslega mikilvæg og hvað hún 
leikur stórt hlutverk í afkomu þeirra 
fyrirtækja sem sinna loðnuveiðum 
og vinnslu og þeirra sveitarfélaga 
sem slík fyrirtæki starfa í. Hvað 
Neskaupstað varðar stæðu fáir bæir 
á Íslandi betur undir því en hann að 
vera nefndur loðnubær. 
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Hálfrar aldar saga loðnuveiða og Síldarvinnslan í Neskaupstað:

Norðfirðingar og loðnan

Birtingur NK á landleið með full-
fermi af loðnu á vertíðinni 1968.  
 Ljósm. magni Kristjánsson

 Loðnulöndun úr Birtingi NK um 1970.   Ljósm. HjörLeifur guttormsson Loðnufrysting í frystihúsi Síldarvinnslunnar hf. árið 1976. Það sem einkenn-
ir vinnustaðinn er margt fólk en vélbúnaður í lágmarki.   Ljósm. guðmundur sveinsson

Gullfaxi NK var fyrsti Norðfjarðarbáturinn til að veiða loðnu til bræðslu  
árið 1964.   Ljósm. sKjaLa- og myndasafn norðfjarðar.

Börkur NK kemur með fullfermi af loðnu til heimahafnar árið 1988.  Börkur 
NK var fyrsta loðnuskipið í íslenska flotanum sem gat flutt yfir 1.000 tonn af 
loðnu að landi í einni veiðiferð.   Ljósm. HaraLdur Bjarnason

Loðnufrysting í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar árið 2012.  Það sem einkennir 
vinnustaðinn er fátt fólk og fullkominn vélbúnaður.  Ljósm. Birgir ísLeifur Frá athafnasvæði Síldarvinnslunnar hf. í Neskaupstað árið 2012.   Ljósm. guðLaugur Birgisson

  Allt frá árinu 1964 hafa Norðfjarðarbátar lagt 
stund á loðnuveiðar og hafa veiðarnar skipt miklu 
máli fyrir afkomu útgerðanna. 


