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fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni 

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar 

Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
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Mestum uppsjávarafla 
landað í Neskaupstað
Eins og undanfarin ár var mestum uppsjáv-
arafla landað á Neskaupstað, eða 179.827 
tonnum. Uppistaðan í uppsjávaraflanum 
sem landaður var á Neskaupsstað í fyrra 
var kolmunni 61.736 tonn (34,3%), síldar-
aflinn var 43.477 tonn (24%) og loðnuafl-
inn var 36.054 tonn (20%). Næstmestum 
afla var landað í Vestmannaeyjum, eða 
106 þúsund tonnum, 86 þúsund tonnum 
á Vopnafirði, 54 þúsund tonnum á Eski-
firði, 53 þúsund tonnum í Reykjavík og 41 
þúsund tonnum á Fáskrúðsfirði. Heildar-
afli sem landað var í uppsjávartegundum 
í íslenskum höfnum á síðsta ári nam 723 
þúsund tonnum sem er umtalsverður sam-

dráttur miðað við árið 2013 en þá komu 
924 þúsund tonn á land. Landanir á upp-
sjávarafla undanfarin ár færst í auknum 
mæli til Austfjarða. Árið 1993 var 42% af 
öllum uppsjávarafla landað á Austurlandi 
en hlutfallið hefur síðan vaxið nokkuð 
jafnt og þétt og í fyrra var það 61%. 

Neskaupstaður trjónir einnig á toppnum 
þegar horft er til löndunar á makríl en í 
Neskaupsstað var landað 38.542 tonnum í 
fyrra eða 18,8% af allri makríl sem lönduð 
var í íslenskum höfnum. Skammt á eftir 
koma Reykjavíkurhöfn með 32.404 tonn 
(15,8%) og Vestmannaeyjar með 32.185 
(15,7%). 

Áhöfn á Beiti nK að kasta á kolmunna-
veiðum við Færeyjar.Iðandi athafnalíf við höfnina í neskaupstað í náttmyrkrinu.
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Harðfiskur er hollur og góður!
Að framleiða góðan harðfisk er viss 
tækni og til þess þarf líka þekkingu 
á hráefninu og yfirlegu meðan fisk-
urinn er að verkast í hjöllum eða í 
verksmiðju. Hjallafiskurinn tekur 
þó öllu fram, þetta náttúrulega 
sjávarbragð er hluti af því að borða 
harðfisk með íslensku smjöri. Hver 
vill þorrabakka ef ekki er á honum 
harðfiskur? 

Einn besti harðfiskur sem ritstjóri 
þessa blaðs hefur smakkað kemur frá 
Flateyri og myndin er af umbúðum 

frá framleiðandanum ef einhver setur 
gæðin í öndvegi og leitar hans í verslun. 

Norðmenn 
samir við sig og 
gefa út einhliða 
kolmunnakvóta
- viðræður teknar upp á næstunni
Í desembermánuði sl. náðist 
samkomulag um heildarafla í 
kolmunna og síld en ólíklegt verður 
að teljast að það haldi þar sem Norð-
menn hafa þegar gefið út kolmunna-
kvóta fyrir árið 2015 sem er umtals-
vert hærri en sem nemur hlutdeild 
þeirra samkvæmt kolmunnasamn-
ingi frá 2006. Í norsk-íslensku 
síldinni munu Færeyingar, líkt og 
tvö undanfarin ár, gefa út hærri 
kvóta en nemur þeirra hlutdeild 
skv. síldarsamningi frá 2007. 

Á strandríkjafundunum hafa Ís-
lendingar lýst yfir miklum áhyggjum 
af stöðu síldarstofnsins sem hefur 
verið án góðrar nýliðunar í mörg 
ár og uppi er raunveruleg hætta á 
hruni stofnsins. Nú skipti öllu máli 
að tryggja að veiðar á stofninum fari 
ekki fram úr vísindaráðgjöf. Því sé það 
óábyrgt, að teknu tilliti til ástandsins, 
að taka nú upp samninginn enda megi 
vera ljóst að framundan eru langar og 
strangar samningaviðræður. Því til 
viðbótar hefur Ísland bent á að engar 
þær forsendubreytingar hafi orðið 
s.s. á göngumynstri stofnsins sem 
réttlætt geti, eða kalli á, breytingar 
á þeirri skiptingu sem samið var um 
árið 2007. 

Hvað varðar komunnann þá er 

staða stofnsins sterk um þessar 
mundir. Eins og á við um síldina 
þá hafa engar þær breytingar orðið 
á þeim forsendum, sem lágu til grund-
vallar kolmunnasamningsins árið 
2006, sem réttlætt geta breytingar á 
kolmunnasamningnum sem náðist 
eftir margra ára erfiðar samninga-
viðræður. Hagsmunir strandríkjanna 
liggja fyrst og fremst í því að tryggja 
áfram sterka stöðu stofnsins. Kröfur 
Evrópusambandsins og Færeyja frá 
því í haust um breytta skiptingu og 
nú síðast einhliða ákvörðun Norð-
manna um verulega hækkun á hlut-
deild sinni, eru til þess fallnar að aðrir 
aðilar kunni að hækka kvóta sína með 
sambærilegum hætti á næstu miss-
erum. Þannig geti heildarveiðin farið 
verulega umfram vísindalega ráðgjöf. 
Fyrirhugaðar eru frekari viðræður á 
næstunni vegna veiðistjórnunar ársins 
2015. 

Kolmunni.

Rækjurannsóknir Hafrannsóknstofnunarinnar: 

Lagt til að rækjuveiðar verði 
í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði
Frá því í byrjun ágúst hefur Haf-
rannsóknastofnun staðið fyrir 
leiðöngrum með það að markmiði 
að meta magn og útbreiðsla rækju-
stofna við landið. Annars vegar 
er um að ræða árlegan úthafs-
rækjuleiðangur og hins vegar var 
kannað ástand rækju á grunnslóð. 
Veiðistofnsvísitala úthafsrækju er 
svipuð og hún mældist síðastliðin 
tvö ár og því ljóst að stofninn er 
áfram í lægð miðað við síðasta ára-
tug en mestur þéttleiki rækju var á 
norðaustanverðu svæðinu en þótt 
þéttleikinn hafi ekki verið mik-
ill þá var aukning austast á rann-
sóknasvæðinu, í Bakkaflóadjúpi og 
Héraðsdjúpi. Aldrei hefur fengist 
jafn lítið af rækju vestast á svæð-
inu. Á grunnslóð voru könnuð sex 
svæði: Arnarfjörður, Axarfjörður, 
Húnaflói, Ísafjarðardjúp, Skaga-
fjörður og Skjálfandi. Stofnvísitala 
rækju í Arnarfirði var undir með-
allagi og var helsta útbreiðslusvæði 
rækju innst í firðinum. Hafrann-
sóknastofnun hefur lagt til að

leyfðar verði veiðar á 250 tonnum 
af rækju fiskveiðiárið 2014/2015. 
Stofnvísitala rækju í Ísafjarðardjúpi 
mældist í meðallagi Líkt og undan-
farin ár var mest magn rækju innst 

í Djúpinu. Hafrannsóknastofnun 
hefur lagt til að leyfðar verði veiðar 
á 750 tonnum af rækju fiskveiðiárið 
2014/2015. Rækjustofnar á öðrum 
svæðum eru enn í lægð og mælir Haf-
rannsóknastofnun ekki með veiðum 
á þeim svæðum. Almennt var minna 

af ýsu en á síðustu árum, en magn 
hennar hefur minnkað nánast stöðugt 
frá árinu 2005. Einnig var minna eða 
svipað magn af þorski og í rannsókn-
inni 2013. Töluvert meira mældist af 
ýsuseiðum í leiðangrinum en undan-
farin ár. 

Leyft verður að veiða 750 tonn af rækju í Ísafjarðardjúpi. rækjuverksmiðjan 
Kampi ehf. rekur mjög fullkomna rækjuvinnslu á Ísafirði sem byggir á langri 
reynslu við vinnslu og sölu á rækjuafurðum og er leiðandi fyrirtæki á sínu 
sviði. Þá er fyrirtækið með mjölvinnslu í húsnæði sínu í Bolungarvík þar sem 
unnið er hágæða rækjumjöl úr rækjuskel sem til fellur úr rækjuvinnslunni. 
Markmið Kampa er að framleiða afurðir sem uppfylla ströngustu kröfur kaup-
enda og neytenda. Til að svo megi vera er eingöngu notast við fyrsta flokks 
hráefni, hvort heldur sem um er að ræða ferskrækju veidda á Íslandsmiðum 
eða innflutta frysta rækju. 

Síldarbærinn Raufarhöfn 
má muna sinn fífill fegurri
- árið 1966 komu 10% af útflutningstekjum landsmanna frá staðnum

Raufarhöfn er sjávarþorp á aust-
anverðri Melrakkasléttu í sveitar-
félaginu Norðurþingi og er nyrsta 
kauptún landsins. Aðalatvinnuvegur 
er sjávarútvegur. Á Raufarhöfn er 
grunnskóli með um 30 nemendum. 
Fólksfjöldi 1. desember 2011 var 194 
og hafði fækkað úr 406 árið 1999. Þar 
hefur verið mönnuð veðurathugunar-
stöð síðan 1920. 

Raufarhöfn var bújörð fram yfir 1950 
og byggðist þorpið upp í landi jarðar-
innar, við náttúrulega höfn í skjóli 
klettahöfða. Raufarhafnar er getið sem 
lendingarstaðar í Íslendingasögum og 
þangað munu kaupmenn hafa siglt 
þegar á landnámsöld. Á síðmiðöldum 
versluðu þýskir Hanakaupmenn þar 
og seinna komu hollenskir duggarar 
þar við og stunduðu launverslun. 
Bændur á Sléttu áttu að sækja verslun 
til Húsavíkur eða Vopnafjarðar á ein-
okunartímanum, langa og erfiða leið, 
og óskuðu oft eftir að Raufarhöfn yrði 
gerð að verslunarstað en það var þó 
ekki fyrr en 1833 sem staðurinn varð 
löggiltur verslunarstaður og 1836 reisti 
danskur kaupmaður þar hús, Búðina, 
sem var fjórar hæðir og eitt stærsta hús 
landsins á þeim tíma. Hún brann árið 
1956. Síðar tóku íslenskir kaupmenn 
við versluninni og Gránufélagið rak 
þar verslun til 1893. 

Bræðurnir Jón og Sveinn Einars-
synir frá Hraunum í Fljótum hófu 
verslunarrekstur á Raufarhöfn 1896 
og jafnframt fisk- og hákarlaveiðar og 
byggðu hafskipabryggju þar árið 1900. 
Sama sumar hófu Norðmenn síldveiðar 

frá Raufarhöfn og á næstu áratugum 
stækkaði þorpið ört og var aðalatvinna 
íbúanna síldveiðar, síldarbræðsla og 
þjónusta við síldveiðiskip. Síldarverk-
smiðjur ríkisins keyptu verksmiðjuna 
af Norðmönnum 1934 og 1944 var 
Raufarhöfn annar mesti síldveiðibær 
landsins á eftir Siglufirði. 

Á fjórða þúsund manns á 
Raufarhöfn!
Á sjöunda áratugnum varð Raufarhöfn 
svo mesti síldarbærinn og þá var þar 
mikill uppgangur og allt að 11 síldar-
söltunarstöðvar starfandi samtímis. Þá 
komu um það bil 10% af öllum ágóða 
landsins frá síldarvinnu á Raufarhöfn. 
Íbúarnir voru þá hátt á sjötta hundrað 

og á síldarvertíðinni streymdi aðkomu-
fólk að svo að yfir tvö þúsund manns 
höfðu aðsetur þar og þegar nokkur 
hundruð bátar bættust við í landlegum 
voru stundum á fjórða þúsund manns 
í þorpinu í einu. 

En árið 1967 hvarf síldin vegna 
gengdarlausrar ofveiði Íslendinga og 
Norðmanna. Mannvirki henni tengd 
voru yfirgefin og að sumu leyti minnti 
Raufarhöfn á draugabæ og íbúum 
fækkaði. Þó var reynt að sporna á móti, 
meðal annars með kaupum á togar-
anum Rauðanúpi sem var smíðaður 
í Japan og var einn fyrstu skuttogari 
landsmanna. Stofnað var útgerðarfélag 
og enn í dag er útgerð og fiskvinnsla 
aðalatvinna þorpsbúa. 

Síldarsöltun á raufarhöfn sumarið 1957. Mannlífið blómstraði og enginn 
hætta var talin á að síldin yrði einhvern tíma ofveidd. Hafið yrði endalaust 
fullt af síld.



Stjórnbúnaður skipa. Tæknibúnaður sem ætlaður er til 
notkunar á sjó mætir erfiðustu hugsanlegu skilyrðum.  
Álag óblíðrar náttúru, miklar hitabreytingar og stöðugur 
ágangur af söltum sjó, eykur þörf viðskiptavina fyrir 
áreiðanlegan og skilvirkan búnað.
Danfoss hefur háþróaðan gæða vökvabúnað og kerfissérþekkingu til að mæta  
kröfuhörðum viðskiptavinum um allan heim.  
Vörulína Danfoss inniheldur m.a.:
• Háþróaða PVG álagsstýrða proportional stjórnloka og HIC/patronuloka.
• Öflugar H1 stimpildælur og mótorar fyrir aukinn áreiðanleika og nýtni
• Þýðgengar Series 45 stimpildælur fyrir opin kerfi       
• Hágæða vökvamótorar á færibönd og spil        
• State-of-the-art PLUS+1™ stjórnbúnaður, örtölvur og hugbúnaður.
Með Danfoss búnaði nærð þú stjórninni um borð.

Danfoss hf. Skútuvogi 6, 104  Reykjavík, Sími: 510 4100, www.danfoss.is 

Vökvakerfislausnir  
farartækja einnig  
búnaður fyrir skip
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BLAÐINU ER DREIFT Í 35.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Framþróun í sjávarútvegi á Íslandi er fyrst og fremst tilkomin vegna þess 
að útgerðarmenn og fiskverkendur hafa verið óhræddir að tileinka sér 
tækninýungar. Framsýni þeirra og dugnaður er lofsverður. Aðrar greinar, 
s.s. landbúnaður, hafa dregist aftur úr vegna þess að þar hafa menn verið 
of fastheldnir á gömul gildi, sem voru góð um miðja síðustu öld, en eru 
mörg hver alls ekki hæf í dag, alls ekki í takt við tímann. Við fáum fréttir 
af fullvinnsluskipum sem eru veiða tugi þúsunda tonna af síld eða loðnu 
og fullvinnslan nemur allt að helmingi þess magns. Verðmæti þessara 
sjávarafurða nemur milljörðum króna vegna þess að íslensk fiskiskip nýta 
sér alla þá bestu tækni sem er á heimsmarkaðnum í dag. Áður fyrr fór 
bróðurpartur síldar- og loðnuaflans til bræðslu, og þá var útflutningsverð-
mætið líka aðeins hluti þess sem það er í dag. Loðnuvertíðinni er að byrja 
fyrir alvöru og gera má sér vonir um að meirihluti aflans verði unninn til 
manneldis. Loðnuvertíðin gæti gefið af sér yfir 8 milljarða króna í útflutn-
ingstekjur og allt að 75% vegna manneldisvinnslu. Auðvitað ræðst þetta af 
því hverju stór loðnukvótinn verður. Vísindamenn hafa átt í vandræðum 
með að skilgreina áhrif hlýnunar hafsins á einstaka fiskitegundir og hafa 
oft enga skýringu á því hvers vegna tegundir sem eiga heimkynni sín á 
suðlægari slóðum fara skyndilega að finnast hér, nema þá að sjórinn er 
hlýrri. Varla skapast það fæðuumhverfi fyrir þessar framandi tegundir hér 
í sjónum við hlýnunina á skömmum tíma, það hlýtur að gerast á lengri 
tíma. Vaxandi ásókn í nánast allar fisktegundir í heiminum, valda þessu 
eflaust að hluta, enda verða margar fisktegundir fyrir stöðugu áreiti. 
Gott dæmi um það eru síld- og loðnuveiðar í flottroll hér við land, enda 
átti sú skoðun allnokkurt fylgi meðal skipstjórnarmanna að banna ætti 
þær tímabundið á ákveðnum svæðum. Þær raddir virðast hafa hljóðnað.

Vestfirðir hafa oft verið afskiptir af ríkisvaldinu og opinberum stofnunum 
og verulegt umhugsunarefni hvað veldur því. Stundum getur ástæðan verið 
heimatilbúin, t.d. þegar kom að skiptingu aflaheimilda á uppsjávarafla 
á sínum tíma, en fram að því höfðu Vestfirðingar ekki aflað sér neinna 
veiðiréttinda í veiðum á uppsjávarfiski að heitið getur, verið fyrst og 
fremst að veiða bolfisk. Slæmt vegakerfi er hins vegar ekki heimatilbúinn 
vandi, fjármagn til vegaframkvæmda í fjórðungunum hefur yfirleitt verið 
af afar skornum skammti, jafnvel svo lítið að vart hefur svarað kostnaði 
að hefja framkvæmdir. Það eru ekki nema 39 ár síðan Djúpvegur var 
akfær eftir að vegalagningu um Hestfjörð lauk, og aðeins í fyrir fjórum 
árum var hægt að aka alla leiðina frá höfuðborgarsvæðinu til Ísafjarðar á 
bundnu slitlagi. Vestfirðir eru land tækifæranna, ekki síst í sjávarútvegi. 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hefur átt frumkvæði að því að hefja 
umfangsmiklar rannsóknir í vestfiskum fjörðum til að meta aðstæður 
fyrir fiskeldi og skelrækt, og laxeldi á suðurfjörðum vext stöðugt fiskur 
um hrygg. . Afar lítil gögn liggja fyrir um blöndun sjávar, hafstrauma í 
vestfirskum fjörðum, hvað þá er varðar burðarþol, frumframleiðni og 
súrefnisstöðu. Þessar upplýsingar eru afar nauðsynlegar fyrir margra hluta 
sakir. Meðal annars til að vinna stefnumótun og framtíðaruppbyggingu 
fyrir greinina, til að vinna raunhæfar framleiðslu- og fjárfestingaráætlanir 
og til að vekja þannig áhuga fjárfesta á greininni. Þess utan er mikilvægt 
að þekkja burðarþol umhverfisins fyrir lífrænu niðurbroti. Sjálfbært eldi 
er töfraorðið til framtíðar, ekki bara í öryggi í daglegum rekstri, heldur og 
ekki síður í markaðs- og sölumálum eldisafurða. Laxeldi var vaxandi at-
vinnugrein á suðurfjörðunum og við Ísafjarðardjúp vex þorskeldi hraðbyri 
fiskur um hrygg. En frumforsenda jákvæðrar íbúaþróunar á Vestfjörðum 
er þjónusta við íbúana til jafns við það sem best gerist á öðrum svæðum 
landsins. Næg atvinna er ekki nægjanleg forsenda. Til að tryggja búsetu 
á Vestfjörðum þarf að tryggja góða leikskóla, grunnskóla og framhalds-
skóla, m.a. með fjarkennslu, auk þess að hlúa að háskólakennslunni á 
Ísafirði. Fylgja þarf eftir samstarfi háskóla-, þekkingar- og fræðasetra á 
Vestfjörðum til að efla þjónustuna. Tryggja þarf góða heilbrigðisþjónustu, 
með umdæmissjúkrahúsinu á Ísafirði sem aðal stofnun, standa vörð um 
heilsugæslu á Vestfjörðum og styrkja heilbrigðisstofnunina á Patreksfirði. 
Þessi atriði í takt við bættar samgöngur við fjórðunginn mun örugglega 
snúa þeirri neikvæðu íbúðaþróun sem ríkt hefur á Vestfjörðum við. En 
til þess þurfa Vestfirðingar líka að vinna saman, vera meira samtaka.

Geir A. Guðsteinsson

ritstjóri

Vestfirðir eru  
land tækifæranna  
í sjávarútvegi

Leiðari Grásleppuveiðar 
vottaðar í fyrsta skipti
Tún er faggild eftirlits- og vottun-
arstofa fyrir lífræna og sjálfbæra 
framleiðslu. Markmið Túns er að 
veita gæðaþjónustu til framleiðenda 
í landbúnaði, sjávarútvegi og vinnslu 
náttúrulegra afurða. Tún er þróunar-
félag í þágu almannahagsmuna og 
vinnur að nýsköpun matvælafram-
leiðslu og náttúrunytja í samræmi 
við alþjóðlega staðla um tillitsemi 
við lífríki og náttúru. Siðfræði sjálf-
bærrar þróunar og heilbrigðis allrar 
lífkeðjunnar eru megin leiðarljós í 
þjónustu Túns. Tún hefur aðsetur í 
Reykjavík en þjónar viðskiptavinum 
óháð þjóðerni og starfar náið með 
sambærilegum vottunarstofum í 
öðrum löndum. 

Sjálfbærar fiskveiðar
Villtur fiskur í sjó og vötnum er tak-
mörkuð auðlind en endurnýjanleg ef 
aðgát er höfð við umgengni um hana 
og nýtingu. Gífurlegt álag hefur verið 
á marga nytjastofna og á sumum veiði-
svæðum hafa veiðar hrunið um lengri 
eða skemmri tíma vegna ofveiði. Vegna 
þessa hefur Matvæla- og landbúnað-
arstofnun Sameinuðu þjóðanna (UN 
Food and Agriculture Organisation 
- FAO) samið viðmiðunarreglur um 
sjálfbærar fiskveiðar (FAO Code of 
Conduct for Responsible Fisheries). 
Þær hafa síðan verið hagnýttar við 
þróun vottunarkerfa á borð við Marine 
Stewardship Council. Ísland á gríðar-
legra hagsmuna að gæta að auðlindir 
hafsins séu sannanlega nýttar með 
sjálfbærum hætti. Markaðir Íslendinga 
fyrir villtan fisk gera í vaxandi mæli 
kröfur um að fiskafurðir séu veiddar 
úr vottuðum sjálfbærum fiskistofnum. 

Grásleppuveiðar vottaðar
Nýlega var staðfest með afhendingu 
skírteinis frá Vottunarstofunni Tún til 
Vignis G. Jónssonar ehf. á Akranesi 
MSC vottun á grásleppuveiðum. Eins 
og með aðrar MSC vottanir á Íslandi 
heldur fyrirtækið Iceland Sustainable 
Fisheries (ISF) utan um skírteinið. Það 
veitir öllum hluthöfum þess rétt til að 
selja MSC vottaðar grásleppuafurðir, 

sem aflað hefur verið við veiðar báta 
með grásleppuleyfi. Vottunin verður 
vonandi til að auka eftirspurn frá Ís-
landi eftir grásleppu, hrognum og grá-
sleppukavíar. MSC vottun á íslenskum 
grásleppuveiðum hefur vakið nokkra 
athygli. Bæði er það vegna þess að 
veiðarnar hafa hvergi verið vottaðar 
áður, Ísland því fyrst veiðiþjóða, og að 
stjórnun veiðanna er ekki samkvæmt 
aflareglu. 

Samkvæmt reglum WWF (Aþjóða 
náttúruverndarsjóðurinn) viðurkennir 
hann allar veiðar sem hafa verið vott-
aðar af MSC. Grásleppan ætti þar 
með að hverfa af válista WWF og eiga 
aftur greiðan aðgang í allar verslanir í 
Svíþjóð og Þýskalandi. Athygli vekur 
að aflaregla kemur ekki að stjórn grá-
sleppuveiða, en þrátt fyrir það hafa 
veiðarnar öðlast vottun. Hún er því 
viðurkenning til grásleppukarla fyrir 
ábyrga nýtingu stofnsins og veiðarnar 
í heild. 

Landsamband smábátaeigenda hefur 
árlega sent sjávarútvegsráðherra til-

lögu um fjölda veiðidaga sem félagið 
byggir á fjölmörgum þáttum. Þar vegur 
mest niðurstaða úr víðtæku samráði 
við grásleppukarla um ástand og 
horfur. Þá hefur tillagan einnig tekið 
mið af markaðsástandi hvers tíma og 
áliti Hafrannsóknastofnunar á stærð 
stofnsins. Auk takmarkaðs fjölda daga 
er veiðunum stýrt með fjölda neta og 
stærð báta sem leiðir af því að veður 
hefur í meira mæli takmarkandi áhrif 
á það magn sem veitt er. 

Guðmundur Runólfsson hf. 
í Grundarfirði hlaut vottun
Vottunarstofan Tún hefur vottað að 
Guðmundur Runólfsson hf. uppfyllir 
rekjanleikakröfur Marine Stewardship 
Council, við vinnslu, geymslu og við-
skipti með fisk úr stofnum sem hafa 
sjálfbærnivottun MSC. Fyrirtækið 
hefur heimild til að vinna og versla 
með slægðan fisk, flök, marning og 
bita úr íslenskum þorski og ýsu, sem 
veidd eru af skráðum skipum innan 
íslenskrar fiskveiðilögsögu. Afurðirnar 
eru seldar ýmist kældar eða frosnar og 
boðnar í blokkum, öskjum eða stórum 
kerjum. Til að viðhalda náttúrulegum 
eiginleikum þeirra afurða sem G. RUN 
framleiðir, ákvað stjórn fyrirtækisins 
að afurðir sem framleiddar eru hjá 
fyrirtækinu skuli ekki innihalda nein 
viðbætt aukefni. Ákvörðunin nær til 
allra aukefna, þar á meðal þau sem 
eru skilgreind í reglugerð um aukefni 
í matvælum nr. 285/2002 og viðauka 
II reglugerðarinnar. Í tengslum við 
ofangreint hefur G. RUN látið útbúa 
umbúðamerki sem dregur fram þá 
eiginleika að um náttúrulega afurð er 
að ræða, úr villtum fiskistofnum og 
sem inniheldur engin viðbætt aukefni. 

Umbúðamerki G.rUn í Grundarfirði

Gunnar Gunnarsson frá Vottunarstof-
unnar Túni og Eiríkur Vignisson frá 
Vigni G. Jónssyni ehf. á akranesi með 
staðfestingu á vottaðri grásleppu-
veiðum fyrirtækisins.

Þrjú samstarfsverkefni 
innan Íslenska sjávarklasans 
fengu viðurkenningu
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, Sigurður Ingi Jóhannsson, 
afhenti fyrir skömmu þremur sam-
starfsverkefnum innan Íslenska 
sjávarklasans viðurkenningu fyrir 
góðan árangur á árinu 2014. Ver-
kefnin eru skemmtilega ólík og 
spanna allt frá þurrkun matvæla 
til orkusparandi tæknilausna og 
sölu á matvöru og öðrum kosti til 
skemmtiferðaskipa. Verkefnin sem 
hlutu viðurkenningu eru: 
1) Flavour of Iceland: Samstarfsver-

kefni TVG-Zimsen, Ekrunnar og 
fleiri fyrirtækja um sölu á matvöru 
og öðrum kosti til skemmtiferða-
skipa. 

2) Green Marine Technology: Sam-

starfsverkefni Trefja, Navis, Naust 
Marine, Samey, 3X Technology, 
Thorice, Promens, Póla toghlera, 
Marport og D-San. Allt eru þetta 
íslensk tæknifyrirtæki sem bjóða 
umhverfisvænar eða orkusparandi 
lausnir og snýst verkefnið um sam-
eiginlega markaðssókn á erlenda 
markaði. 

3) Ocean Exellence: Samstarfsver-
kefni Mannvits, Sameyjar og 
Haustaks um þurrkun matvæla á 
erlendum vettvangi. 

Sjávarútvegsráðherra vill 
fleiri konur í forsvari  
fyrirtækja í sjávarútvegi
Öll verkefnin eiga það sameiginlegt 

að spretta upp innan íslenska sjáv-
arklasans. Við tilefnið fagnaði Sig-
urður Ingi þeim árangri sem náðst 
hefur með samstarfsverkefnum 
sjávarklasans. Sú nýsköpun sem á 
sér stað í sjávarútvegi og tengdum 
greinum hefur skilað miklum þjóð-
hagslegum ávinningi með aukinni 
verðmætasköpun og fjölbreyttari 
störfum. Ráðherra hafði sérstak-
lega orð á því að hann væri stoltur af 
þeim fyrirtækjum sem þarna væru, 
en sem fulltrúi í fagráði kvenna í 
sjávarútvegi hefði hann gjarnan 
viljað sjá konur í hópnum og vonað-
ist til að sjá í framtíðinni fleiri konur 
í forsvari fyrir fyrirtæki sem starfa 
í sjávarútvegi. 
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Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að 
setja okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki 
viðfangsefnin í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á. 

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu í þjónustu við sjávarútveginn 
og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig 
getum við ávalt tryggt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar  
þá bankaþjónustu sem hún þarfnast. 

Þekking sprettur af áhuga.

Ragnar Guðjónsson hefur starfað  
við fjármögnun sjávarútvegs í 40 ár. 

Ragnar er viðskiptastjóri  
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka.

Við bjóðum fyrirtækjum 
sérþekkingu

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Þjónusta við fyrirtæki
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Vestmannaeyjar: 

Vinnslustöðin og Ufsaberg
-útgerð sameinast
Ufsaberg-útgerð ehf. sameinast 
Vinnslustöðinni hf. (VSV) í nafni 
síðarnefnda félagsins og var sam-
runinn samþykktur á hluthafafundi 
VSV. Vinnslustöðin keypti 35% hlut 
í Ufsabergi-útgerð á árinu 2008 og 
snemma árs 2011 var samið um að fé-
lagið keypti tæplega 29% til viðbótar. 
Samruninn var samþykktur á hlut-
hafafundi VSV í september 2011 gegn 
atkvæðum eigenda þriðjungshlutar 
í félaginu, bræðranna Hjálmars og 
Guðmundar Kristjánssonar og félaga 
á þeirra vegum. Þessir sömu hluthafar 
fóru með málið fyrir dómstóla og í 
mars 2013 ógilti Hæstiréttur Íslands 
niðurstöðu hluthafafundarins frá 2011 
og sjálfan samruna félaganna tveggja 
þar með. 

Ný samrunaáætlun var samþykkt í 
stjórnum Ufsabergs-útgerðar og Vinnslu-
stöðvarinnar í júní 2014 og samruninn 
borinn undir atkvæði og samþykktur á 
hluthafafundi Vinnslustöðvarinnar 8. 
Október sl. Eigendur Ufsabergs-útgerðar, 
félags sem afskráð verður í kjölfarið, eign-

ast við þetta tæplega 4% hlut í Vinnslu-
stöðinni. Minnihluti eigendahópsins, 
bræðurnir Hjálmar og Guðmundur og 
félög á þeirra vegum, greiddi á ný at-
kvæði gegn samrunanum og lögmaður 
þeirra kvað minnihlutann áskilja sér rétt 
til að krefjast ógildingar niðurstöðu hlut-
hafafundarins fyrir dómstólum. Á sama 
fundi hafði áður verið samþykkt tillaga 
frá minnihlutanum í eigendahópnum um 
að stefna skyldi öðrum hluthöfum VSV í 

nafni Vinnslustöðvarinnar sjálfrar, bæði 
einstaklingum og félögum, og krefjast 
skaðabóta vegna meints tjóns sem þeir 
hefðu orðið fyrir í tengslum við sam-
einingu VSV og Ufsaberg-útgerð annars 
vegar og við kaup á fyrirtækinu Eyjaís 
hins vegar. Lögum samkvæmt máttu 
eigendur meirihluta hlutafjár í VSV 
ekki taka þátt í atkvæðagreiðslunni vegna 
þess að dagskrármálið beindist að þeim 
sjálfum. 

Vestmannaeyjabær og lífæð bæjarins, höfnin. 

Markúsarnet hafa 
átt ríkan þátt í 
björgun á annað 
hundrað mannslífa
MS Markúsarnet er einstakt og 
áhrifaríkt björgunartæki til að 
bjarga manni úr sjó, handvirkt og/
eða með krana þegar sekúndur 
skipta máli. Markúsarnet er viður-
kennt á bryggjur, brýr, við virkjanir 
og um borð í dekkbáta og skip. Þau 
eru viðurkennd af Siglingastofnun 
og viðurkenningardeild Lloyd‘s 
Register of Shipping í London. MS 
Markúsarnet er framleitt í fjórum 
stöðluðum útgáfum, MS.10 sem er 
til notkunar þar sem borðhæð er allt 
að 10 metrar; MS.20 þar sem borð-
hæð er allt að 20 metrar, MS.30 þar 
sem borðhæð er allt að 30 metrar 
og MS.40 þar sem borðhæð er allt 
að 40 metrar. 

Netefni er úr hvítum 25 mm 
breiðum polyester borða, kastlína úr 
gulum 20 mm polypropelin borða 

(flotefni), hnútalínur úr snúnu pp-
-tógi, lásar, spennuvír, hespur og 
veggfesting úr ryðfríu stáli og flot úr 
EVA 50 klædd sjálflýsandi orange PU/ 
Polyester dúk. 

Markúsarnet. 

Faxaflóaferja 
valkostur í almenn-
ingssamgöngum
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og 
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri á 
Akranesi undirrituðu sl. föstudag 
viljayfirlýsingu í morgun um það 
að bæjarfélögin hefji sameiginlega 
skoðun á því hvort flóasiglingar á 
milli Akraneskaupstaðar og Reykja-
víkur geti verið góður valkostur í 
almenningssamgöngum. Viljayfir-
lýsingin var undirrituð á Ægisgarði í 
gömlu höfninni +i Reykjavík en með 
henni skuldbindur bæjarfélögin m.a. 
í að fara í ítarlega markaðsrannsókn 
til að kanna tekjuhlið slíkra siglinga. 
Akraborgin var síðasti flóabáturinn 
sem sigldi á milli bæjarfélaganna við 
miklar vinsældir. Skipið flutti bíla á 
milli áfangastaða en hætti að ganga 
með tilkomu Hvalfjarðarganganna 
árið 1998. Hugmyndin nú er ekki 
að hefja flutninga á bílum á ný sjó-
leiðina heldur yrði bátur í ferðum á 
milli staðanna sem flytti fólk, eins 
konar bátastrætó, sem einnig gæti 
verið í ferðum á milli Viðeyjar og 
jafnvel Gufuness. Horft yrði til þess 
að einungis tæki 30 mínútur að sigla á 
milli Reykjavíkur og Akraness. 

Í skýrslunni segir m.a. hugmyndin 
sem hér er fjallað um snúist um að 
hraðskreiður bátur, sem tekur um 65 
manns, verði notaður í siglingar milli 
Akraness og Gömlu hafnarinnar í 
Reykjavík. Þjónustan væri viðbót við 

núverandi samgönguleiðir. Sigling á 
hraðskreiðum bát tekur styttri tíma en 
keyrsla landleiðina, eða einungis um 30 
mínútur með þeim bát sem notaður er 
til viðmiðunar. Slíkt gerir farþegum 
kleift að komast á milli Akraness og 
miðborgar Reykjavíkur á skemmri 
tíma en tekur að aka á milli staðanna. 
Gert er ráð fyrir því að reksturinn verði 
ekki sjálfstæður heldur sé hluti af starf-
semi annars fyrirtækis. 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
Akraneskaupstaðar segir að margir 
bæjarbúar sakni gömlu Akraborgar-
innar. „Ég er viss um að margir myndu 
nýta sér slíka ferju og þetta myndi klár-
lega nýtast okkur við eflingu ferðaþjón-
ustunnar á Akranesi.“

Við undirritun viljayfirlýsingar um 
flóasiglingar, f. v. : Kristín Soffía 
Jónsdóttur, formaður stjórnar Faxa-
flóahafna, Dagur B. Eggertsson borg-
arstjóri, regína Ásvaldsdóttir bæjar-
stjóri á akranesi og Ólafur adolfsson 
formaður bæjarráðs akraneskaup-
staðar. 

Hornafjarðarhöfn: 

Strandvörn á Suðurfjörum og 
rannsóknir á innsiglingunni
Á fundi hafnarstjórnar á Hornafirði 
nýverið var til umræðu innsiglingin 
um Hornafjarðarós sem mörgum 
ókunnugum hefur reynst varasamur, 
hvað svo sem satt kann að reynast 
í því. Send hefur verið umsókn um 
framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í 
Skinney en beðið er eftir eftir að Al-
þingi samþykki samgönguáætlun til 
að hægt sé að ýta á að farið verði af 
stað með útboð í strandvörn á Suður-
fjörum. Búið er að gera fornleifarann-
sókn á svæðinu og búið er að gefa út 

framkvæmdaleyfi á námuna. Hafnar-
stjórn vísar því til starfsmanna að ýta á 
vegagerðina að undirbúa útboðsgögn 
vegna strandrofs á Suðurfjörum. Full-
trúar bæjarstjórnar á Hornafirði hafa 
farið á fund með fjárlaganefnd þar 
sem lögð var áhersla á að tryggja þurfi 
fjármagn til frekari rannsókna á inn-
siglingunni og grynnslunum. Stefnt 
er á að fá fund með Vegagerðinni á 
næstunni til að ræða skipulag áfram-
haldandi rannsókna. Hafnarstjórn er 
sammála um að kanna hvort hægt sé 

að vinna verkefnið að stórum hluta á 
Hornafirði í samvinnu við Háskóla-
setur í Nýheimum. 

Rætt var um viðgerðir á þili á Mikla-
garðabryggju og kostnaði við það, um-
ræður um grjótgarða meðfram höfninni 
og malbikun á smábátaplani, rætt um 
staura og Dengsabryggju, og kostnað 
við rofvörn á Suðurfjörum. Stefnt er að 
því að fara í vettvangsferð um hafnar-
svæðið. Óskað var eftir nýrri kostnað-
aráætlun í malbikun á smábátaplani og 
grjótvarnir. 

Markúsarnet voru kynnt á Íslensku 
sjávarútvegssýningunni. Það gerði 
Pétur Pétursson framkvæmdastjóri. 



SIGNAGE  PLATFORM
SMART

SAMSUNG

Samsung er leiðandi fyrirtæki í 
framleiðslu á upplýsingaskjám
Spennandi, snjallir og fallegir upplýsinga-,auglýsinga- og snertiskjáir
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HÓTEL
VEITINGASTAÐIR
VERSLANIR
VERSLANAMIÐSTÖÐVAR
FLUGSTÖÐVAR
UMFERÐAMIÐSTÖÐVAR
SKÓLAR     KIRKJUR
STÓRIR VINNUSTAÐIR
.... o.�. og o.�.

Margar stærðir og gerðir – allt eftir þörfum hvers og eins.

Þarftu að koma upplýsingum á framfæri?
Samsung hefur lausnina.

Tengdu saman marga skjái með einföldum hugbúnaði.

VIDEO-VEGGUR

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900 · SAMSUNGSETRID.IS
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Verkefni MATÍS 
beinast stöðugt að 
bættri hráefnanýtingu
- Lífhagkerfið snertir allt líf á jörðinni
„Ísland hefur á formennskuári sínu í Norrænu ráðherranefndinni lagt 
áherslu á Norræna lífhagkerfið og sett af stað nokkur rannsóknaverkefni 
á því sviði. Markmið þessara verkefna er m.a. að finna nýjar leiðir til þess 
að nýta auðlindir okkar betur og koma í veg fyrir sóun, ” segir Sigurður 
Ingi Jóhannsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. „Lífhagkerfið tekur 
yfir allar lífrænar auðlindir sem gefa af sér hráefni, s.s. sjóinn, beitilönd, 
öræfi, mannauð, skóg og ferskvatn. Leita þarf leiða til að nýta betur þessar 
auðlindir og þannig draga úr sóun þeirra hráefna sem þær gefa af sér. Á 
sama tíma þurfum við að tryggja heilbrigði vistkerfanna svo þau geti 
staðið af sér álag, s.s. náttúruhamfarir. Skynsamleg nýting og uppbygging 
lífauðlinda getur stuðlað að því að draga úr náttúruvá, ef hún er skipulögð 
með það í huga, til dæmis draga skóglendi og óshólmar úr flóðahættu og 
skóglendi bindur eldfjallaösku. ”

Varðveita lífhagkerfið 
ótvírætt
. . Lífhagkerfið snertir allt líf á jörðinni. 
Því er mikilvægi þess að varðveita það 
ótvírætt. Dagur umhverfisins í apríl sl. 
var helgaður yfirskriftinni: „Hættum 
að henda mat, ” en ein grunnforsenda 
þess að vernda lífhagkerfið er einmitt 
að taka ekki meira en við þurfum. 
Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) áætlar að 
árlega fari 1,3 milljarðar tonna matvæla 
til spillis sem er um þriðjungur mat-
væla sem framleiddur er. Á sama tíma 
fer ein af hverjum sjö manneskjum í 
heiminum svöng að sofa og yfir 20 
þúsund börn deyja daglega úr nær-
ingarskorti. Matarsóun er siðferðislegt 
vandamál, ekki síst í hinum vestræna 
heimi. 

Brýnt er að vekja almenning til vit-
undar um afleiðingar matarsóunar 
og finna leiðir til að stemma stigu við 
henni. Þetta kallar á breyttan hugs-
unarhátt í allri framleiðslu og okkur 
ber skylda til að nýta hráefnið eins vel 
og hægt er. Það er einnig mikilvægt 
að nýsköpunarfyrirtæki leiti leiða til 
þess að fullvinna hráefni sem hingað til 
hefur farið til spillis og stuðli þannig að 
fullvinnslu. Matarúrgangur fellur til á 
öllum stigum matarkeðjunnar. Áætlað 
er að í þróunarlöndunum sé sóunin 
meiri á framleiðslustiginu á meðan 
því er öfugt farið í hinum vestrænum 
ríkjum þar sem sóunin á sér stað frekar 
á neyslustigi vörunnar. 

Þetta kallar á að beitt sé lífsfer-
ilshugsun í allri stefnumótun og 
ákvarðanatöku um úrgangsmál, jafnt 
á vettvangi stjórnvalda sem og við 
framleiðslu vara. Af þeim sökum 
lagði ég fram frumvarp um breytingu 
á lögum um meðhöndlun úrgangs 
á Alþingi í nóvember 2013 þar sem 
kveðið er á um ákveðna forgangsröðun 
við meðhöndlun úrgangs og setningu 
reglna um stjórnun og stefnu í úr-
gangsmálum. Felst hún í fyrsta lagi í 
forvörnum í því skyni að koma í veg 
fyrir myndun úrgangs. Þá er næst í 
forgangsröðinni undirbúningur fyrir 
endurnotkun, þá endurvinnsla, síðan 
önnur endurnýting, eins og orku-
-vinnsla, og loks förgun. Matarúr-
gangur verður til af ýmsum ástæðum, 
svo sem offramleiðslu, ófullnægj-
andi geymsluaðferðum, óhentugum 
skammtastærðum og skorti á aðgæslu 
neytenda, t.d. þegar matur dagar uppi í 
ísskápnum. Einstaklingar geta lagt sitt 

af mörkum í baráttunni gegn matar-
sóun, t.d. með því að skipuleggja mat-
arinnkaup betur, athuga dagsetningar 
og nýta matarafganga í stað þess að 
fleygja þeim. ”

Bætt hráefnanýting  
mikilvæg samfélaginu
Sjávarútvegsráðherra segir verkefni 
Matís sem snúa að bættri hráefnanýt-
ingu og fullvinnslu afurða til lands og 
sjávar séu eru samfélaginu mikilvæg 
þar sem slík verkefni stuðli að betri 
nýtingu auðlinda og dragi um leið úr 
neikvæðum áhrifum á náttúruna. Þá 
er verulegur fjárhagslegur ávinningur 
af því fyrir einstaklinga og samfélagið 
að hætta að sóa mat um leið og það er 
siðferðislega og samfélagslega rétt að 
henda ekki matvælum á sama tíma og 
fjöldi manna í heiminum sveltur. 

Á Norðurlöndum sé að finna mikið 
hugvit og skapandi hugsun og með 
norrænu samstarfi hafi Norðurlöndin 
sýnt svo ekki verður um villst að þau 
hafa allar forsendur til að vera í farar-
broddi á mörgum sviðum. Markmiðið 
með formennskuáætlun Íslands og 
þeim verkefnum sem unnið er að innan 
ramma hennar er og verður að styrkja 
stöðu Norðurlandanna enn frekar á 
þessu sviði. 

Öflugt teymi sérfræðinga
• Mikil tækifæri liggja í lífhagkerfinu 

fyrir okkur Íslendinga. Lífhagkerfið 
snertir allt líf á jörðinni og því til 
mikils að fara vel með þessa mikil-
vægu auðlind. 

• Neytendur eru snjallir. Þeir vilja 
réttar og skiljanlegar upplýsingar 
um matinn sinn. 
Hjá Matís starfa margir af helstu 

sérfræðingum landsins í matvæla-
tækni og líftækni; matvælafræðingar, 
efnafræðingar, líffræðingar, verk-
fræðingar og sjávarútvegsfræðingar. 
Einnig starfar fjöldi M. Sc. og Ph. D. 
nemenda við rannsóknartengt nám 
hjá Matís. Mikil áhersla er lögð á gott 
vinnuumhverfi og starfsánægju starfs-
manna Matís. Til að meta stöðu þessara 
mikilvægu þátta tekur Matís árlega þátt 
í vinnustaðakönnuninni „Stofnun 
ársins” á vegum SFR. Niðurstöður 
þessarar könnunar komu vel út árið 
2012 en Matís hlaut heiðursnafnbótina 
„Fyrirmyndarstofnun 2012“ sem veitt 
var fimm efstu stofnununum í þessum 
stærðarflokki en alls eru hátt í 90 stofn-
anir í þessum flokki. 

Til að greina nánar helstu þætti er 
snúa að starfsánægju starfsmanna 
verður einnig unnin vinnustaða-
könnun á komandi ári í samstarfi við 
utanaðkomandi fagaðila. Með þessu 
móti verður hægt að greina frekar 
helstu þætti er varða starfsánægju og 
verða niðurstöður nýttar til að koma 
á frekari umbótum er tengjast helstu 
áhrifaþáttum starfsánægju starfsmanna 
Matís. 

Mikill fjöldi sumarstarfsmanna 
starfar að jafnaði hjá Matís og sumarið 
2012 voru alls ráðnir rúmlega 60 sum-
arstarfsmenn sem unnu annars vegar 
í höfuðstöðvum Matís í Reykjavík og 
svo var stór hluti þessara sumarstarfs-
manna við störf á starfsstöðvum Matís 
á landsbyggðinni. Meirihluti sumar-
starfsmanna voru ráðnir í samstarfi við 
atvinnuátak atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytisins, Nýsköpunarsjóð 
námsmanna, AVS rannsóknasjóð og 
Vinnumálastofnun. Mikil ánægja var í 
lok sumars með árangur þessarar vinnu 
þar sem námsmenn fengu ómetanlega 
reynslu af starfi við rannsóknarverkefni 
þar sem margvísleg nýsköpun á sviði 
matvæla og líftækni átti sér stað. 

Amylomics vekur  
athygli ESB
Fjöldinn allur af erlendum fræði- 
og rannsóknarmönnum og konum 
starfar hjá Matís, bæði í tengslum 
við afmörkuð verkefni og allt árið 
um kring. Matís gegnir forystuhlut-
verki í umfangsmiklu fjölþjóðaver-
kefni sem vakið hefur athygli innan 
framkvæmdastjórnar ESB og hefur 
verkefnið, sem kallast Amylomics, 
verið valið eitt þeirra verkefna sem 
standa upp úr öllum þeim fjölda sem 
framkvæmdastjórnin styrkir ár hvert. 
Amylomics verkefnið mun hagnýta 
fjölbreytt lífríki jarðhitasvæða á Íslandi 
við að þróa hitaþolin ensím til notk-
unar í sterkju- og sykruiðnaði. Hita- og 
sýruþol eru nauðsynlegir eiginleikar 
í slíkum iðnaðarferlum en þessa eig-
inleika má finna í ensímum lífvera á 
hverasvæðum. 

Okkar rannsóknir  
– allra hagur
Sveinn Margeirsson, forstjóri MATÍS, 
segir aukið erlent samstarf hafi einkennt 
starfsemina á á árinu 2014. Alþjóðleg 
samvinna víkkar sjóndeildarhringinn, 

styrkir þekkingu og hæfni starfsmanna 
og styður við verðmætasköpun í mat-
væla- og líftækniiðnaði, bæði innan-
lands og utan. Alþjóðleg verkefni styðja 
ekki einungis vísindamenn og starfandi 
fyrirtæki, heldur styrkja einnig byggða-
þróun með tilurð afleidds atvinnu-
rekstrar, nýrra starfa og alþjóðlegra 
viðskiptatengsla fyrir fyrirtæki. 

„Árið 2014 var ár lífhagkerfisins, ” 
segir Sveinn. „Aldrei fyrr höfum við 
gert okkur jafn vel grein fyrir mikilvægi 
vísinda og nýsköpunar þegar tekist er 
á við þær áskoranir sem fæðuöryggi 
og sjálfbær nýting lífauðlinda fela 
í sér. Matís hefur lagt áherslu á bláa 
lífhagkerfið og leikur lykilhlutverk 
á því sviði, bæði innanlands og á al-
þjóðavettvangi. Í hnattvæddum heimi 
er alþjóðleg samvinna vísindamanna 
og fyrirtækja lykillinn að því að auka 
samkeppnishæfni, skapa stöðug hag-
kerfi og velmegandi þjóðfélög. Mat-
vælaframleiðsla er einn mikilvægasti 
þáttur íslensks hagkerfis. Matvælaör-
yggi gegnir þar lykilhlutverki. Á árinu 
2014 átti Matís afar gott samstarf við 
sjávarútvegs-og landbúnaðarráðu-

neytið, þýska matvæla-og landbúnað-
arráðuneytið og þýsku stofnanirnar 
BfR og LAVES, ásamt Matvælastofnun, 
við að byggja upp getu okkar til efna-
greining á matvælum, í verkefninu 
„Örugg Matvæli. ” Verkefnið stuðlar 
að enn öruggari matvælum á borðum 
íslenskra neytenda og eykur trúverð-
ugleika íslenskra matvæla um allan 
heim. ”

Íslenskir framleiðendur 
sjávarafurða þekktir fyrir 
ábyrga nýtingu auðlinda
„Íslenskir framleiðendur sjávarafurða 
eru þekktir fyrir gæði, nýsköpun og 
ábyrga nýtingu auðlinda. Matís er 
stolt af því að hafa unnið með þeim í 
gegnum árin við að ná þessum árangri. 
Við eigum óhikað að halda áfram öfl-
ugri nýsköpun í matvælaframleiðslu 
en á sama tíma gera okkur grein fyrir 
mögulegri áhættu samfara nýsköpun 
og mikilvægi matvælaöryggis. Með 
slík gildi að leiðarljósi verður mestum 
árangri náð, ” segir Sveinn Margeirsson 
forstjóri. 

Neytendur nútímans eru upplýstir. 
Hneyksli tengd matvælaöryggi, aukin 
menntun og innleiðing samfélagsmiðla 
hafa breytt umhverfi matvælafram-
leiðslu til frambúðar. Gera má ráð 
fyrir að breytingar á því umhverfi muni 
halda áfram, þegar neytendur verða 
betur meðvitaðir um mismunandi 
kosti, viðskiptahindranir hafa verið 
fjarlægðar og netverslun mun ná nýjum 
hæðum. Neytendur morgundagsins 
munu fara fram á vísindalegar upplýs-
ingar um næringargildi, aðskotaefni, 
áhrif á heilsu, samfélagslega ábyrgð og 
umhverfisáhrif matvælaframleiðslu. Til 
að matvælaframleiðendur geti svarað 
kalli neytenda þarf þekkingu. Rann-
sóknir Matís á þessum sviðum verða 
þess vegna allra hagur til framtíðar. 

Sveinn Margeirsson, forstjóri MaTÍS.

Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á Íslensku 
sjávarútvegssýningunni 2014, í stól skipstjóra á Óla í Stað GK-99, frá Gríndavík. 
Báturinn var þar til sýnis og vakti athygli fjölmargra sýningargesta. Hann er 
smíðaður á akureyri.

Íslenskir framleiðendur sjávarafurða eru þekktir fyrir gæði, nýsköpun og 
ábyrga nýtingu auðlinda.

Aldrei fyrr höfum við 
gert okkur jafn vel grein 
fyrir mikilvægi vísinda og 
nýsköpunar þegar tekist er 
á við þær áskoranir sem 
fæðuöryggi og sjálfbær 
nýting lífauðlinda fela í sér. 
Matís hefur lagt áherslu á 
bláa lífhagkerfið og leikur 
lykilhlutverk á því sviði, 
bæði innanlands og á 
alþjóðavettvangi.
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Þorbjörn hf. í Grindavík: 

Aflaverðmæti skipa útgerðarinnar 
6,2 milljarðar króna árið 2014
Á árinu 2014 lönduðu skip Þor-
bjarnar hf. í Grindavík 24.712 
tonnum að verðmæti 6.165 milljónir 
króna. Afli frystitogara var 13.885 
tonn en afli línubáta var 10.827 tonn. 

Þorbjörn hf. gerir út Sturlu GK-12, 
Valdimar GK-195, Hrafn Sveinbjarnar-
son GK-255, Tómas Þorvaldsson GK-
10 og Ágúst GK-95. 

Miklum afla er landað í Grindavík ár 
hvert. Þessi væna ýsa kom upp úr 
norðlenskum ísfisktogara sem land-
aði í Grindavík.Hrafn Sveinbjarnarson GK bíður löndunar í Grindavíkurhöfn.

Íslenski sjávarklasinn: 

Samstarf hefur  
leitt af sér öflug  
nýsköpunarfyrirtæki
25 sérfræðingar úr atvinnulífinu, 
stjórnsýslunni og háskólasam-
félaginu sem sérþekkingu hafa 
á ýmsum sviðum sjávarútvegs, 
stjórnunar og hafrannsókna komu 
til fundar í Húsi sjávarklasans fyrir 
skömmu. Boðað var til fundarins að 
frumkvæði Íslenska sjávarklasans og 
hugmyndir reifaðar um að stofna 
burðugt ráðgjafafyrirtæki í alþjóð-
legri ráðgjöf til fyrirtækja, stjórn-
valda og alþjóðlegra stofnana á sviði 
haf- og sjávarútvegsmála. 

Íslendingar hafa á sér gott orð víða 
um heim á sviðum haf- og sjávarút-
vegsmála. Hugmyndin er að byggja 
á þessu góða orðspori og víðfeðmri 
þekkingu fjölda íslenskra sérfræðinga 
á þessu sviði. Næstu skref eru að halda 
samtalinu áfram og móta hóp sem 
áhuga hefur á framhaldi verkefnis-

ins, en á fundinn kom fram skýr vilji 
til þess. Samstarf af þessu tagi hefur 
reynst Íslenska sjávarklasanum afar 
verðmætt á undanförnum árum og 
þegar getið af sér nokkur samstarfs-
verkefni fyrirtækja og einnig nokkur 
öflug nýsköpunarfyrirtæki. 

Íslenski sjávarklasinn er á Granda-
garði.

„Útgerð, fiskvinnsla, ferðaþjónusta og orkufrekur 
iðnaður mun saman efla hér blómlega byggð“
- segir Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar stéttarfélags á Húsavík
„Atvinnuástand á Húsavík hefur undanfarin misseri verið að mestu með 
miklum ágætum,“segir Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar, 
stéttarfélags á Húsavík. Þar spilar aukning í ferðaþjónustu auðvitað stórt 
hlutverk, ferðaþjónustutímabilið hefur verið að lengjast til beggja enda og 
það hefur leitt til þess að stöðugt fleira fólk starfar við þennan atvinnu-
rekstur, jafnt á Húsavík sem annars staðar í Þingeyjarsýslu. Fiskeldi, kjöt-
vinnsla og verslun hefur verið að halda sínu striki en auðvitað var það mikið 
högg á atvinnulífið á svæðinu að Vísir skyldi loka fiskvinnslunni á Húsavík 
1. maí á síðasta ári, á baráttudegi verkafólks. Framsýn stéttarfélag kærði 
þessa ákvörðun Vísis til félagsdóms og taldi þessa rekstrarstöðvun vera brot 
á kjarasamningi Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. 
Á það féllst Félagsdómur í dómsniðurstöðu 17. desember sl. og tekur undir 
að rekstrarstöðvunin hafi verið brot á kjarasamningi og dæmdi Vísi til að 
greiða 400.000 krónur í málskostnað til Framsýnar. 

- Hvar er þetta fólk sem starfaði hjá 
Vísi statt á vinnumarkaðnum í dag? 

Aðalsteinn Árni segir að sumir hafi 
flutt með fyrirtækinu til Grindavíkur 
ásamt einhverjum starfsmönnum 
Vísis á Djúpavogi. Margir Pólverj-
ana sem störfuðu hjá fyrirtækinu á 
Húsavík voru búnir að koma sér fyrir 
hér með sína fjölskyldu svo þeir áttu 
erfitt með að flytja landshornanna á 
milli. Horfurnar í byrjun þessa árs eru 
ekki slæmar á vinnumarkaðnum en 
Húsvíkingar sem og Þingeyingar búa 
á svæði þar sem búast má við mikilli 
uppbyggingu tengdum orkufrekum 
iðnaði, þ. e. allt stefnir í iðnaðarupp-
byggingu á Bakka við Húsavík með 
byggingu kísilverksmiðju sem býður 
upp á um 200 störf og eykur umsvif 
við Húsavíkurhöfn sem og ýmis þjón-
ustustörf tengd iðnaðinum á Bakka. 
Fjölskyldufólki mun fjölga, börnum 
fjölgar í grunnskólanum og það þarf 
að fá fleiri lærða kennara. Margfeld-
isáhrifin eru gríðarleg, kannski meiri 
en margan grunar í dag. 

„Ég neita að trúa því að út úr því 
verði bakkað, þetta er ekki lengur 
spurning um hvort heldur hvenær 
þarna rís kísilverksmiðja. Svo er verið 
að byggja stöðvarhús við Þeistareyki 
vegna jarðvarmavirkjunarinnar, þar 

störfuðu um 70 manns í dag síðasta 
sumar þegar best lét,“ segir Aðal-
steinn Árni sem jafnframt segir að 
jákvæðni og bjartsýni haldi öllu lífi og 
atvinnustarfsemi gangandi á Húsavík. 

Heilsubaðlón  
á Húsavíkurhöfða
„Verið er að stækka Fosshótel 
Húsavík, í undirbúningi er bygging 
nýs heilsubaðlóns á Húsavíkurhöfða 
sem er afar merkileg hugmynd en 
vatnið hefur mikinn lækningamátt, 
og verður m.a. hollt og gott fyrir þá 
sem þjást af húðsjúkdóminum sore-
asis, en vatnið verður auðvitað mjög 
hollt fyrir alla. ”

Félagið um heilsulónið hefur óskað 
eftir viðræðum við bæjaryfirvöld 
Norðurþings um lóð undir starfsemi 
sína, norðan og austan við vitann á 
Húsavíkurhöfða. Á lóðinni hyggst 
félagið byggja upp og reka sjóböð 
samkvæmt fundargerð Norðurþings 
sem nýta munu heitt vatn úr bor-
holum á svæðinu. Efnasamsetning 
vatnsins er talin heilsusamleg. Áætluð 
stærð baðsvæðisins er 985 m2 og 
fyrirhugað byggingarmagn 498 m2. 
Í framtíðinni er einnig hugsanlegt 
að þarna rísi heilsuhótel. Skipulags 
og bygginganefnd Norðurþings 

hefur fagnað þessum hugmyndum 
og undir þær hugmyndir hefur 
sveitarstjórn Norðurþings tekið. Að-
alsteinn Árni segist sannfærður um 
að þessi hugmynd um heilsubaðlón 
verði að veruleika innan fárra ára. 
Útgerð, fiskvinnsla, ferðaþjónusta og 
orkufrekur iðnaður mun saman efla 
blómlega byggð á Húsavík. 
- Það er nú ekki svo að útgerð sé ekki 
enn með nokkrum blóma á Húsavík 
og fiskvinnsla. Hvar er þessu fiskur 
unninn eftir lokun fiskvinnslu Vísis? 

„Fiskurinn sem hér er unnin er 

veiddur víða við landið, og honum 
en ekki öllum landað hér á Húsavík 
heldur víðar. Honum er þá ekið til 
Húsavík ef honum er t.d. landað á 
Austfjarðahöfnum. GPG Seafood við 
Suðurgarð vinnur mikið af fiski og er 
með öfluga útgerð, bæði neta- og línu-
setningarbáta, og sama fyrirtæki er 
með fiskvinnslu á Raufarhöfn. Þeirra 
hlutur í atvinnulífinu hér er því mik-
ilvægur. Héðan eru gerðir út nokkrir 
bátar þó þeim hafi kannski eitthvað 
fækkað á undanförnum árum. Þetta 
útgerðarmynstur er þó auðvitað ekk-
ert í líkingu við það þegar togararnir 
voru að koma og fara og hér var í 
hverri einustu viku landað hundruð 
tonna af fiski til vinnslu. Ég starfaði 
sjálfur við fiskverkun og löndum hér 
á Húsavík í um 13 ár.“

Rækjuvinnsla aftur á 
Húsavík? 
- Hafrannsóknarstofnun hefur gefið út 
að rækjustofninn á Öxarfirði er ekki 
veiðanlegur vegna mikils fjölda bol-
fiskseiða. Hafa Húsvíkingar gefið upp 

vonina um að rækja verði veidd á Öx-
arfirði og Skjálfanda í náinni framtíð? 

„Veiðimaður hugsar aldrei þannig 
að hann sé hættur einhverjum veiði-
skap sem hann hefur stundað, heldur 
bíður hann eftir að bráðin komi aftur 
í veiðanlegu magni. Hér var rækjuæv-
intýri til fjölda ára sem skapaði mikil 
auðæfi og atvinnu. Hvers vegna skyldi 
það ekki gjósa upp aftur, af hverju gæti 
rækjustofninn ekki náð sér hér norð-
anlands aftur? Það er rækja á svæðinu 
þó hún sé ekki veiðanleg sem stendur. 
Meðan Fiskiðjusamlag Húsavíkur var 
og hét voru gríðarlega öflugar rækju-
vinnslur á Húsavík og Kópaskeri sem 
voru vel reknar og skiluðu miklu verð-
mæti og einnig miklu til samfélags-
ins. Þessu tengdist umtalsverð útgerð, 
það þurfti að manna alla bátanna og 
rækjuvinnslurnar notuðu mikið af olíu 
og vatni. Það var mjög mikil sala á 
vatni til verksmiðjunnar á Húsavík frá 
Orkuveitu Húsavíkur. Mig minnir að 
rækjuvinnslan hafi þurft jafn mikið 
vatn og öll byggðin á Húsavík, “ segir 
Aðalsteinn Árni Baldursson. 

aðalsteinn Árni Baldursson formaður 
Framsýnar stéttarfélags.

Við Húsavíkurhöfn.Hér var rækjuævintýri 
til fjölda ára sem skapaði 
mikil auðæfi og atvinnu. 
Hvers vegna skyldi það 
ekki gjósa upp aftur, af 
hverju gæti rækjustofninn 
ekki náð sér hér norðan-
lands aftur? Það er rækja 
á svæðinu þó hún sé ekki 
veiðanleg sem stendur.
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„Þróun á veiðarfærum er mikilvægur 
þáttur í starfi netaverkstæða Ísnets. 
Þegar veiðarfæri er þróað, annað-
hvort frá grunni eða eldri gerðir 
veiðarfæra endurbættar, þá er í öll-
um tilfellum unnið með skipstjórum 
fiskiskipa annars vegar og birgjum 
félagsins hins vegar. Það er megin 
markmið okkar að prófa þau veiðar-
færi sem við þróum í tilraunatanki 
til að fá sem bestar niðurstöður um 
veiðarfærin áður en þau eru fram-
leidd í raunstærð,“ segja þeir Birkir 
Agnarsson framleiðslustjóri og Kári 
Páll Jónasson rekstrarstjóri hjá Ísneti 
en í október fór um 50 manna hóp-
ur frá Ísfelli til Hirtshals í Dan-
mörku þar sem ný dragnót og 
rækjutroll frá fyrirtækinu voru 
kynnt. Í hópnum voru innlendir og 
erlendir viðskiptamenn félagsins, 
ásamt fulltrúum frá Selstad, Mor-
gére og Garware Wall-Ropes og 

starfsmönnum Ísfells. Hægt er að 
segja að hópurinn hafi verið fjöl-
þjóðlegur þar sem gestir voru frá Ís-
landi, Grænlandi, Færeyjum, Dan-
mörku, Noregi, Frakklandi, Þýska-
landi, Kanada og Indlandi.

Ný dragnót lítur dagsins ljós
Starfsfólk Ísnets hefur undanfarna 
mánuði þróað nýja gerð dragnótar. 
Á meðan á þróunarferlinu stóð var 
verkefnið unnið í samstarfi við skip-
stjóra á dragnótabátum. Megin 
markmiðið var að hanna alhliða 
dragnót sem væri létt í drætti og fari 
vel í sjó. „Í hönnuninni var lögð 
áhersla á góða lárétta og lóðrétta 
opnun, styrk og góða endingu sem 
og einfaldleika í allri meðhöndlun. 
Meðal nýjunga í dragnótinni er ný 
gerð af neti frá Garware sem heitir 
SNG. Netið er ný kynslóð af Safír 
neti sem er mun sterkara og nún-

ingsþolnara en hefðbundið PE net. 
Með þessu neti er hægt að hafa efnið 
grennra án þess að skerða styrk og 
endingu. Þá var möskvastærð einnig 
breytt frá hefðbundnum dragnótum 
til þess að létta hana í drætti og gera 
hana fisknari,“ segir Birkir en meðal 
annarra nýjunga má nefna breyting-
ar á lögun á dragnótinni, fiskilínu, 
höfuðlínu og fótreipi.

„Viðbrögð skipstjóra, sem voru 
viðstaddir tankprófun á dragnótinni, 
voru strax jákvæð og nú þegar er bú-
ið að panta hjá okkur dragnætur af 
þessari gerð. Það var samdóma álit 
viðstaddra að um vel heppnaða 
hönnun væri um að ræða sem von-
andi á eftir að skila sér í auknu og 
hagkvæmara fiskiríi,“ segir Birkir.

 
Ísnet 2967 Lukkutroll 

Á undanförnum árum hefur Ísnet 
unnið að þróun á svokölluðu Luk-
kutrolli til rækjuveiða í samstarfi við 
Ómar Þorleifsson, skipstjóra á Sig-
urborgu SH frá Grundarfirði. Sigur-

borgin hefur notað Lukkutroll frá 
árinu 2005 með ýmsum breytingum 
sem gerðar hafa verið frá upphaflega 
trollinu sem var 2512 möskva.

Nýjasta útfærslan af trollinu var 
svo skoðuð í áðurnefndri tankferð til 
Hirtshals en um er að ræða 2967 
möskva troll og segja þeir Birkir og 
Kári að mönnum hafi borið saman 
um að trollið liti mjög vel út í 
tanknum. Lukkutrollið hefur lengst 
af verið eingöngu úr Safírneti, en í 
nýja trollinu er auk þess notað 
hnútalaust Dyneema net til að létta 
það enn frekar í drætti. Í upphafi var 
Lukkutrollið tveggja grandara og er 
það ennþá valmöguleiki þó nýjasta 
útgáfan sé þriggja grandara.

„Ísnet kynnti þetta troll á síðasta 
ári fyrir öðrum viðskiptavinum og 
hafa nokkur slík verið afhent undan-
farið, bæði úr Safírneti, Dyneema og 
einnig venjulegu PE neti. Kúlurnar, 
sem við mælum með á trollið, eru 
svokallaðar Hydro kúlur frá Castro á 
Spáni sem er nýjung hjá Ísneti. Þær 
líta út eins og golfkúlur á yfirborð-
inu og eru hannaðar til að veita 
minna togviðnám.

Þess má geta að trollið hefur ekki 
einungis gefist vel við rækjuveiðar 
heldur veiðir það grálúðu einnig vel 

en núorðið má hirða þann fisk sem 
kemur í rækjutroll með svokölluð-
um yfirpoka. Það má því segja að 
Lukkutrollið sé alhliða troll sem tek-
ur bæði hátt og breitt og hægt er að 
fá í öllum stærðum,“ segir Kári.

Ísnet 4200 Gigantus 
„breiðskafa“ til rækjuveiða 

Gigantus troll er einnig nýjung frá 
Ísneti og var það hannað í samstarfi 
við Selstad í Noregi. Meginmark-
miðið við hönnunina segja Birkir og 
Kári að hafi verið hönnun á trolli 
sem væri fyrst og fremst breitt og 
létt í drætti en þyrfti ekki að taka 
neitt sérstaklega hátt.

„Ísnet hefur þegar framleitt tvö 
Gigantus troll fyrir grænlenska 
rækjutrogarann Qaqqatsiaq og þau 
voru að stærstum hluta gerð úr Saf-
írneti en þó var notað hnútalaust 
Dyneema í hluta af yfir- og hliðar-
byrðum. Qaqqatsiag hefur náð góð-
um árangri með þessi troll og en 
skipið dregur tvö 3960 möskva troll. 
Við veiðarnar hafa bæði verið notað-
ir hefðbundnir botntrollshlerar eða 
flottrollshlerum.“

isfell.is 

Fylgst með prófunum á Lukkutrolli í tanknum í Hirtshals og áhuginn leynir sér ekki. 

Rækjutroll Gigantus, 4200 möska. 

Dragnót, 38 faðma.

Rækjutroll (Lukkutroll), 2967 möskva. 

Dragnót, 38 fm í köstun. 

Ísnet:

Ný hönnun á dragnót og Lukkutroll

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

Háþrýstidælur
Vinnuþjarkar ætlaðir til
        daglegra nota

HD 10/25-4 S
■  Vinnuþrýstingur
    30-250 bör
■  500-1000 ltr/klst

■  Stillanlegur úði
■  Sápuskammtari
■  Túrbóstútur + 50%

HD 6/16-4 M

HD 6/16-4 MX
■  Vinnuþrýstingur
    30-160 bör
■  230-600 ltr/klst
■  15 m slönguhjól

■  Stillanlegur úði
■  Sápuskammtari
■  Túrbóstútur + 50%
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Skinney – Þinganes á Hornafirði: 

Markaðssetning
erlendis undir 
nafninu Blumaris
Á innlendum markaði eru afurðir 
útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækisins 
Skinneyjar – Þinganes á Hornafirði 
seldar og markaðssettar undir merk-
inu Skinney – Þinganes en Blumaris á 
erlendum vettvangi. Uppsjávarfiskur 
er einkum frystur, ýmist flakaður eða 
heill, en hluti aflans er unninn í mjöl 
og lýsi. Afurðirnar fara á erlendan 
markað. Bolfiskur er seldur frosinn 
og ferskur en þó er mest verkað í salt-
fisk sem er að stórum hluta fluttur til 
Portúgals og Spánar. Verðmætasta af-
urð fyrirtækisins er humarinn. Hann 
er flokkaður í verðflokka og ræður 
stærð og útlit humarsins mestu um 
flokkunina. Langstærstur hluti af-
urða fyrirtækisins er seldur úr landi 
til Kanada, Spánar, Portúgals, Þýska-
lands, Frakklands, Bretlands, Noregs, 

Egyptalands, Kína, Japan og Suður-
-Kóreu, auk Rússlands og fleiri landa í 
Austur-Evrópu. Sölufyrirtækið Iceland 
Pelagic sér um sölu- og markaðsmál 
erlendis en Humarsalan innanlands. 

Verðlaunaskjöldurinn er afar glæsi-
legur.

Skinney-Þinganes hlaut Íslensku sjávarútvegsverðlaunin 2008 fyrir fram-
úrskarandi fiskvinnslu. Verðalaunin eru veitt þeim aðila sem þykir hafa skarað 
framúr í fiskveiðum og sjávarútvegi, bæði á Íslandi og erlendis. aðalsteinn 
Ingólfsson, framkvæmdastjóri veitti verðlaununum viðtöku. Hann er hér 
meðal verðalaunahafa, annar frá vinstri í efri röð. Bergur-Huginn ehf. í Vest-
mannaeyjum fékk verðlaun sem framúrskarandi íslensk útgerð.

Eru aukin tækifæri fyrir íslenskar 
sjávarafurðir í Bandaríkjunum? 
Frá 2011 hefur útflutningur á ís-
lenskum sjávarafurðum til Banda-
ríkjanna aukist nokkuð eftir stöðugan 
samdrátt frá aldamótunum þegar 
bandaríski markaðurinn var næst-
mikilvægasti markaðurinn á eftir 
þeim breska. Árið 2013 var útflutn-
ingsverðmæti sjávar- og eldisafurða 
til Bandaríkjanna tæplega 18 millj-
arðar íslenskra króna og rúmlega 20 
þúsund tonn og hefur ekki verið jafn 
mikill síðan árið 2005. Bandaríkin 
eru til dæmis stærsti markaðurinn 
fyrir íslenskar eldisafurðir með 56% 

af útflutningi árið 2013 í laxi og 38% 
í bleikju. Viðskiptafulltrúi Íslands í 
Norður-Ameríku, Hlynur Guðjóns-
son, fjallaði um útflutning á íslenskum 

sjávarafurðum til Bandaríkjanna, efna-
hagshorfur á markaðnum og verkefnin 
framundan á kynningarfundi hjá Ís-
landsstofu nýverið. 

Þátttaka í sjávarútvegssýningum erlendis er mikil þegar markaðssetning ís-
lenskra sjávarafurða er skoðuð í heild sinni. Hér er íslenskur fiskur á sýningu 
erlendis. 

Færeyski laxaframleiðandinn 
Bakkafrost valdi Marel
Marel hefur gert samning við fær-
eyska laxaframleiðandann Bakka-
frost um afhendingu á búnaði í nýja 
hátæknivædda laxavinnslu fyrirtæk-
isins í Glyvrar í Færeyjum. Bakka-
frost er stærsti laxaframleiðandinn í 
Færeyjum og hefur um árabil átt náið 
samstarf við Marel. Laxavinnslan 
sem mun hefja starfsemi árið 2016 
verður hún útbúin nýjustu tækni á 
sviði laxavinnslu. Nýting á hráefn-
inu verður með hæsta móti samhliða 
því sem öllum ýtrustu kröfum um 
hreinlæti, matvælaöryggi og faglega 
meðhöndlun verður mætt að fullu. 
Laxavinnslan verður til fyrirmyndar 
í alla staði og mun standa í fremstu 
röð í heiminum í dag. Búnaðurinn 
sem um er að ræða frá Marel er í 
frumvinnslu hluta hússins og sér um 
vigtarflokkun og sjálfvirka dreifingu 
á heilum fiski í hin ýmsu ferli innan 
vinnslunnar auk þess að flokka og 
pakka heilum laxi í fasta þyngd í 
kassa með hámarks sjálfvirkni. 

Tækin frá Marel tryggja 
sem best gæði
Þegar skrifað var undir samstarfs-
samninginn lagði Regin Jacobsen 
forstjóri Bakkafrost áherslu á hversu 
ánægður hann væri með að hafa Marel 
með í þessu stóra og mikilvæga ver-
kefni. „Bakkafrost og Marel hafa um 
árabil átt afar gott samstarf og við 
erum ánægð með að hafa Marel með 

í þessu verkefni, „sagði Regin. „Kerfin 
og tækin sem við fáum frá Marel eru 
ekki aðeins stór hluti af verksmiðj-
unni heldur munu þau einnig hafa 
áhrif á alla starfsemina í heild og gera 

ferlana og flæðið í vinnsluferlinu öllu 
sem skilvirkast sem mun á endanum 
tryggja sem best gæði til okkar við-
skiptavina.“

„Bakkafrost er stærsti laxaframleið-
andinn í Færeyjum og samstarfsað-
ili okkar til margra ára,“ sagði Árni 
Oddur Þórðarson, forstjóri Marel. 
„Okkur hlakkar til að halda áfram 
okkar nána og góða samstarfi við 
Bakkafrost með þessu spennandi og 
metnaðarfulla verkefni. Við erum stolt 
af því að hafa verið valin til samstarfs 
á þeirri vegferð að taka laxavinnslu á 
næsta stig.“

David Bertelsen, sölustjóri Fiskiðnaðarseturs Marel og regin Jacobsen for-
stjóri Bakkafrost handsala samninginn.

Ísfell annast sölu 
og dreifingu norska 
fyrirtækisins 
Polyform
Ísfell ehf. í Hafnarfirði tók um ára-
mótin við sölu og dreifingu á vörum 
norska fyrirtækisins Polyform AS 
í Álasundi. Polyform er þekktast 
fyrir framleiðslu á netabaujum og 
fríholtum úr mjúku plasti. Hvort 
tveggja er vel þekkt hjá íslenskum 
fiskiskipum en jafnframt einnig hjá 
eigendum tómstunda- og skemmti-
báta. Allt frá því að Sæplast hf. á 
Dalvík keypti Polyform um alda-
mótin 2000 hefur Sæplast, nú 
Promens, annast sölu og dreifingu á 
vörum Polyform á Íslandi. 

„Sem nýjan samstarfsaðila á Íslandi 
höfum við valið Ísfell ehf. sem hefur 
bæði sterka markaðsstöðu og er í mjög 
góðum tengslum við íslenskan sjáv-
arútveg. Við væntum góðs árangurs 
af samstarfinu og sjáum líka mikla 
möguleika í samvinnu við Ísfell að 
bjóða vaxandi fiskeldi á Íslandi vörur 
okkar, „segir Geir A. Gunnlaugsson, 

stjórnarformaður Polyform AS og 
annar eigandi fyrirtækisins. 

Til viðbótar við netabaujur og frí-
holt úr mjúku plasti er Polyform í lyk-
ilstöðu á markaði í Noregi í framleiðslu 
á stórum baujum úr hörðu plasti fyrir 
fiskeldiskvíar. Fyrirtækið framleiðir 
einnig fjöldann allan af öðrum vörum 
fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Má þar 
m.a. nefna flot fyrir hringnætur og er 
fyrirtækið nú að hefja markaðssetn-
ingu á nýjum flotum sem hönnuð hafa 
verið sérstaklega fyrir veiðar í Norður-
-Atlantshafi. 
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Stálskip ehf Hvalur
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Útvegsmannafélag 
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

HVALUR HF.

Sveitarfélagið Garður

Sjómannafélagið Jötunn



Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og

Hafnarfjarðarhöfn. Fyrirtækið veitir vandaða og skjóta

þjónustu. Býður einnig upp á nauðsynlegan tækjabúnað

og úrval manna sem reiðubúnir eru með stuttum

fyrirvara að landa úr skipum.

Löndun ehf. - Kjalarvogi 21, 104 Reykjavík - Sími 552 9844 - Fax 562 9844 - londun@londun.is

 Fyrirhyggja, lipurð 
og samviskusemi 

einkenna þá 
þjónustu sem 

við veitum
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Hinn friðsæli bær, Fáskrúðsfjörður
Næg atvinna við vinnslu uppsjávarfisktegunda og bolfisks hjá Loðnuvinnslunni
Hoffell SU kom með fullfermi af 
kolmunna, um 1.600 tonn, í síð-
ustu viku en aflinn fékkst við Fær-
eyjar. Kolmunninn er á hreyfingu í 
átt að skosku fiskveiðilögsögunni 
til hrygningar sem gæti valdið því 
innan tíðar að Hofell, ásamt fleiri 
skipum sem eru á kolmunnaveiðum, 
snúa sér að loðnuveiðum hér við 
land. 

Friðrík Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Loðnuvinnslunnar á 
Fáskrúðsfirði, eiganda Hoffells, segir 
að allgóð kolmunnaveiði hafi verið 
að undanfarið í færeysku lögsögunni. 
„Þessi kolmunni fer til hrygningar 
þarna suður eftir, suður fyrir línu, en 
síðan endurnýjast hann með göngu 
að norðan. Í fyrra var landað úr síð-
asta kolmunnatúr af þessum slóðum 
16. febrúar. Nú bíðum við bara eftir 
ákvörðun um hver loðnukvótinn 
verður, en svona er lífið, við verðum 
að gefa fiskifræðingunum tækifæri 
til að rannsaka göngu og stærð loðn-
ustofnsins vel. Haustið 2013 voru 60 
milljarðar einstaklinga af ungloðnu í 
stofninum sem ætti að vísa á nokkuð 
góðar horfur nú á þessu ári. Auðvitað 
vonum við að rannsóknarskip Haf-
rannsóknastofnunarinnar finni loðn-
una nú en Birtingur NK frá Neskaup-
stað hefur verið hafrannsóknarskipinu 
til aðstoðar við þá leit en þar er einnig 
fiskifræðingur um borð, „segir Friðrik 
Guðmundsson. 
- Hvernig er atvinnuástandið á Fá-
skrúðsfirði. Hafa starfsmenn land-

vinnslunnar hjá Loðnuvinnslunni 
atvinnu stöðugt allt árið? 

„Hér hjá Loðnuvinnslunni frystum 
við loðnu þegar það á við, frystum 
og söltum síld þegar síldin gefur sig 
á miðunum og við vinnum makríl og 
kolmunna. Uppsjávarfiskategundirnar 
eru alls ekki alltaf hér til vinnslu, en 
reglulega allt árið berst hingað bolfisk-
afli til vinnslu. Hér er því alltaf atvinnu 
að hafa, gott atvinnuástand. 

Hingað sækir líka fólk vinnu sunnan 
frá Breiðdalsvík og Stöðvarfirði en fyr-
irtækið útvegar bíl í þann akstur,“ segir 
Friðrik Guðmundsson. 

Loðnumælingar
Rannsóknaskipið Árni Friðriks-
son hefur frá 5. janúar sl. verið við 
loðnumælingar og mælt loðnu sem 
fundist hefur frá Vestfjörðum og að 
Norðurlandi. Jafnframt leitaði og 
mældi Birtingur NK loðnu frá Aust-

fjörðum og að Norðurlandi dagana 16. 
– 22. janúar sl. 

Loðna hefur fundist mjög víða í 
leiðangrinum á öllu rannsóknasvæð-
inu nema úti fyrir Austurlandi og 
samanborið við mælingar fyrri ára er 
útbreiðslan í ár meiri en sést hefur um 
langt árabil. Mæliskekkja er há í þeim 
mælingum sem lokið er og því mun 
rannsóknaskipið Árni Friðriksson 
endurtaka mælingar á svæðinu frá Kol-
beinseyjarhrygg og austur að Langanesi. 
Haldist veður áfram þokkalegt á svæð-
inu má gera ráð fyrir að þeim mælingum 
ljúki í þessari viku. 

Í kjölfar mælinga á stærð loðnu-
stofsins í september og október síðast-
liðnum lagði Hafrannsóknastofnun til 
að heildaraflamark vertíðarinnar yrði 
260 þúsund tonn. Enda þótt endan-
legum mælingum á stærð veiðistofns 
loðnu ljúki ekki fyrr en í næstu viku 
telur Hafrannsóknastofnun rétt að fram 
komi að mælingin mun leiða til þess að 
stofnunin leggi til aukningu í aflamarki 
fyrir vertíðina 2014/2015. Miðað við 

varfærnar forsendur á þessari stundu, 
mun sú aukning að minnsta kosti verða 
um 100 þúsund tonn. 

Búsæld hefur aukist á Mið-
-Austurlandi
Á árinu 2005 urðu tvær mjög mikilvægar 
breytingar í málefnum íbúa á Mið-Aust-
urlandi. Í fyrsta lagi þegar opnuð voru 
fyrir umferð 5,9 km. löng jarðgöng á 
milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar 
og í öðru lagi samþykktin um samein-
ingu sveitarfélaga á Mið-Austurlandi. 
Það má segja að þessar breytingar komi 
í beinu framhaldi af byggingu álvers í 
Reyðarfirði og virkjunar við Kárahnjúka. 
Opnun Fáskrúðsfjarðarganga og þessar 
miklu framkvæmdir í Reyðarfirði hafa 
haft þessi hvetjandi áhrif á íbúanna, 
þeir hugsa stærra, horfa til framtíðar 
og leggja óhikað betri grunn að sveitar-
félaginu Fjarðabyggð. Fáskrúðsfjarðar-
göng hafa nú þegar aukið fjölbreyttni 
atvinnulífsins. Sjávarútvegurinn hefur 
verið undirstaðan á Fáskrúðsfirði og 
hafa aðrir hlutir byggst upp samhliða 

honum. Það mikilvæga við undir-
stöðuatvinnuveginn á Fáskrúðsfirði er 
að hann er í tryggum höndum heima-
manna. 

Á Fáskrúðsfirði er öll almenn þjón-
usta s.s. grunnskóli, tónskóli, leikskóli, 
fjarkennsla bæði á framhalds- og há-
skólastigi, heislugæslustöð, tannlækna-
þjónusta, dvalar- og hjúkrunarheim-
ili, verslunarþjónusta, banki, gistihús, 
matsala, félagsheimili og kaffihús svo 
nokkuð sé nefnt. Á staðnum er einnig 
öflugt íþróttastarf, sem Ungmennafé-
lagið Leiknir hefur með höndum og 
íþróttahús með ágætri aðstöðu til lík-
amsræktar. Auðvelt er að stunda nám 
við Menntaskólann á Egilsstöðum frá 
Fáskrúðsfirði eða við Verkmenntaskól-
ann í Neskaupstað. 

Bæjarhátíðin Franskir dagar, sem 
haldin hefur verið seinni partinn í júlí 
um nokkurra ára skeið hefur haft góð 
samfélagsleg áhrif. Einstaklingar og fyr-
irtæki hafa lagt sig mjög fram um að 
fegra kauptúnið ár hvert fyrir hátíðina 
og hafa umhverfismálin tekið miklum 
stakkaskiptum síðustu ár. Brottfluttir 
Fáskrúðsfirðingar heimsækja staðinn 
gjarnan á þessum dögum auk Frakk-
anna frá vinabænum Gravelines og 
fleiri gesta. Komið hefur verið á fót 
áhugaverðu safni til minningar um veru 
franskra sjómanna á Fáskrúðsfirði og 
heimsækja safnið þúsundir ferðalanga 
ár hvert. Kostir búsetu á Fáskrúðsfirði 
eru því umtalsverðir og vænlegt fyrir 
fjölskyldur að setjast að í hinum frið-
sæla bæ. 

Hoffellið kemur með fullfermi til hafnar. auk þess gerir Loðnuvinnslan út 
Ljósafellið sem er á bolfiskveiðum. 

Friðrik Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri Loðnuvinnslunnar. 
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Fer 300 tonna byggða-
kvóti ekki til Flateyrar? 
Vegna fréttaflutnings um málefni 
Flateyrar og Þingeyrar og aflamark 
Byggðastofnar vilja forsvarsmenn 
Byggðastofnununar taka fram að 
málið er í þeim farvegi sem lög 
um stjórn fiskveiða og reglugerð 
nr. 647/2014 kveða á um. Í frétt 
Byggðastofnunar er áréttað að 
Byggðastofnun „úthlutar“ ekki 
byggðakvóta, heldur auglýsir í opnu 
og gegnsæju ferli eftir samstarfsað-
ilum um eflingu viðkomandi byggðar 
og nýtingu þess aflamarks sem stofn-
unin hefur til ráðstöfunar í byggðar-
laginu. Hafa ber í huga að þær 
aflaheimildir sem Byggðastofnun 
ræður yfir til þessara verkefna eru 
takmarkaðar og geta ekki einar og 
sér myndað grundvöll atvinnulífs á 
viðkomandi stöðum. Því skipta mót-
framlög og nýting þeirra til atvinnu-
sköpunar höfuðmáli. 

Í framhaldi af ákvörðun Vísis hf. um 
að loka vinnslu félagsins á Þingeyri 
auglýsti Byggðastofnun eftir sam-

starfsaðilum um nýtingu 400 þorskí-
gildistonna aflamarks vegna Þingeyrar. 
Tvær umsóknir bárust. Annars vegar 
frá Valþjófi ehf. og hins vegar frá Arctic 
Odda ehf. og samstarfsaðilum sem 
síðar drógu umsókn sína til baka. Að 
mati stjórnar Byggðastofnunar var at-
vinnusköpun í umsókn Valþjófs langt 
frá því að vera nægileg miðað við þær 
aflaheimildir sem sótt var um. Um-
sókninni var því hafnað og auglýst 
að nýju. Umsóknarfrestur rann út 21. 
janúar sl. 

Í framhaldi af yfirlýsingu Arctic 
Odda ehf. um að hætta bolfiskvinnslu 
á Flateyri var 300 þorskígildistonna 
aflamark vegna Flateyrar auglýst að 
nýju og bárust þrjár umsóknir; frá Val-
þjófi ehf. , frá Íslensku sjávarfangi ehf. 
og sameiginleg umsókn frá útgerðum á 
Flateyri. Á fundi stjórnar Byggðastofn-
unar 18. desember sl. var ákveðið að 
kanna hvort að hægt væri að koma 
á samstarfi umsækjenda um nýtingu 
aflamarks Byggðastofnunar á Flateyri. 

Hjartað í Vatnsmýri: 

Samtakamáttur landsbyggðarinnar tryggir 
veru Reykjavíkurflugvallar um ókomna tíð
Hlutverk Reykjavíkur sem höfuð-
borgar Íslands færir henni ekki 
aðeins tækifæri og réttindi, heldur 
leggur jafnframt á hana skyldur. 
Þeirra á meðal er að sjá til þess að 
samgöngur til og frá borginni, hvort 
sem er á landi, láði eða um loft, séu 
sem öruggastar, áreiðanlegar og 
jafnframt hagkvæmar. Þeir, sem 
búa utan höfuðborgarsvæðisins, og 
þurfa að sækja þangað ýmiss konar 
þjónustu til miðlægra stjórnsýslu- og 
viðskiptastofnana, eiga rétt til þess að 
flugsamgöngur í áætlunar- og leig-
uflugi til og frá höfuðborginni séu 
öruggar og greiðar. 

Í höfuðborginni er jafnframt að 
finna fjölda sérhæfðra sjúkrastofnana, 
sem ekki er að finna annars staðar á 
landinu, og því nauðsynlegt að sjúkra- 
og neyðarflug geti lent sem næst þeim. 
Því fer fjarri að sjúkir og slasaðir séu 
einungis fluttir með þyrlum því mun 
fleiri eru fluttir með hefðbundnum 
flugvélum, sem nota flugbrautir. 

Skyldur Reykjavíkur sem höfuð-
borgar eru að sjálfsögðu ekki tak-
markaðar við þá sem búa utan höf-
uðborgarsvæðisins. Þar eiga íbúar 
svæðisins einnig sama rétt til öruggra 
og greiðra flugsamgangna til annarra 
byggða landsins. Þá hefur í skýrslu 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands 
komið skýrt fram hversu þýðingar-
mikill flugvöllurinn og starfsemin 
á honum er fyrir atvinnulíf höfuð-

borgarsvæðisins. Talið var að væri að 
ræða 1.156 ársverk og efnahagsáhrifin 
samsvarandi 11 milljörðum króna. . Í 
athugun, sem gerð var hjá Flugleiðum 
kom fram, að verði áætlunarflug inn-
anlands flutt til Keflavíkurflugvallar, 
myndi það leiða til þess að flugtím-
inn milli staða innanlands lengdist að 
meðaltali um 12,2%. Meðalflugtíminn 
myndi því fara úr 40 mínútum í 45 
mínútur. Því til viðbótar myndi akstur 

flugvéla milli flugstöðvar og flugbrauta 
lengjast að meðaltali um rúmar sex 
mínútur. Svonefndur fartími flug-
vélanna (áður nefndur „kubbatími“) 
myndi því í innanlandsfluginu lengj-
ast samtals að meðaltali um 28%, og 
kostnaðaraukinn óhjákvæmilega leiða 
til hærri far- og flutningsgjalda. 

Viðbótaraksturstími far-
þega frá Keflavík stærsti 
kosnaðaraukinn
En það er að sjálfsögðu ekki auk-
inn rekstrartími flugvélanna sem 
hér skiptir mestu máli, heldur við-
bótaraksturstími farþeganna sjálfra 
til og frá Keflavík sem yrði stærsti 
kostnaðaraukinn og mesta óhag-
ræðið. Þótt ferðatíminn frá miðborg 
Reykjavíkur til Keflavíkurflugvallar 
sé ásættanlegur, þegar um er að ræða 
millilandaflug, sem tekur frá tveimur 
til átta tímum í þotu, þá er það sam-
dóma álit þeirra, sem hafa kynnt sér 
þessi mál undanfarna áratugi, að þetta 

yrði í reynd óyfirstíganleg hindrun í 
íslensku innanlandsflugi. Ljóst er, og 
ekki síst með hliðsjón af bágri fjár-
hagslegri afkomu innanlandsflugsins, 
að ákvörðun stjórnvalda um flutning 
þess til Keflavíkurflugvallar myndi 
sjálfkrafa fela í sér að það leggðist að 
mestu leyti niður. Að lokum er þess að 
geta að samkvæmt ítarlegri úttekt, sem 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði 
fyrir Borgarskipulag og Flugmála-
stjórn, og kynnt var í febrúar 1997, var 
talið þjóðhagslegra mun hagkvæmara 
að byggja upp núverandi Reykjavíkur-
flugvöll fyrir innanlandsflugið en að 
flytja þá starfsemi til Keflavíkurflug-
vallar. 

Vilja íbúar landsbyggðarinnar sem 
þiggja flugþjónustu til og frá Reykja-
víkur fljúga skyndilega til Keflavíkur 
og aka þaðan til Reykjavíkur til að 
sinna siínum erindum? Hrein ekki! 
Látum misvitra borgarfulltrúa ekki 
vaða yfir íbúa landsbyggðarinnar á 
skítugum skónum!

Flugfélagsvél kemur inn til lendingar rétt við nauthólsvík. Vonandi koma 
flugvélar inn til lendingar á reykjavíkurflugvallar um ókomna tíð.

Útflutningur á ferskum 
þorski, þróun og framtíð
Með takmarkaðri auðlind mynd-
ast hvatar til að fá sem hæst verð 
fyrir hvert kíló af veiddum afla. 
Þetta hefur orðið til þess að sjáv-
arútvegsfyrirtæki hafa í auknum 
mæli unnið að því að selja ferskt 
sjávarfang fremur en frosið til að 
fá sem mest fyrir aflann. Bragi 
Michaelsson hefur nýverið skilað 
lokaritgerð í viðskiptafræði við 
Háskóla Íslands, heiti hennar er 
„Útflutningur á ferskum þorski, 
þróun og framtíð“. Undanfarin 
ár hefur útflutningur á ferskum 
þorski aukist töluvert og vakti það 
áhuga Braga. Ferskur þorskur er 
ísaður og hefur útflutningur hans 
tvöfaldast síðan 2003. Þó svo að 
ísaðar þorskafuðir séu einungis 
24% af heildarmagni útfluttra 
þorskafurða þá mynda þær 35% 

af útflutningsverðmætum þorsk-
safurða. Ástæða þessarar miklu 
aukningar er einkum þríþætt: 
1 Hátt verð fyrir ferskan þorsk í 

samanburði við frystan og salt-
aðan. 

2. Ísland er með samkeppnisforskot 
vegna nálægðar við fiskimiðin. 

3. Samgöngur hafa batnað, sérstak-
lega flugleiðis m.a. vegna fjölg-
unar ferðamanna til landsins. 
Bragi er nýbyrjaður í Tækniskól-

anum en eftir nám er stefnan tekin 
á að finna sér vinnu tengda sjávar-
útveginum. 

Mikil aukning hefur orðið á ísuðum þorski.



Landsbankinn
er öflugur
samstarfsaðili

Það er stefna Landsbankans að vera hreyfiafl í íslensku 
samfélagi. Við tökum virkan þátt í uppbyggingu og nýsköpun  
í sjávarútvegi og erum þar traustur bakhjarl og samstarfsaðili.
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