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Azure skýjaþjónusta Microsoft er 
eitt öruggasta og ö�ugasta 

gagnaver í heimi.

Microsoft
Azure

pr. mán.
án vsk9.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR

G A S V Ö R U R  •  R A F S U ‹ U V Ö R U R  •  Ö R Y G G I S V Ö R U R  •  S L Í P I V Ö R U R

Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.

BÍLDSHÖF‹A 14  •  110 REYKJAVÍK  •  SÍMI 587 7000  •  WWW.GASTEC.IS

PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ
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Menntadagur atvinnulífsins: 

Síldarvinnslan hlaut 
menntasprota atvinnulífsins
Menntaverðlaun atvinnulífsins eru 
viðurkenning til fyrirtækja sem staðið 
sig hafa vel á sviði fræðslu- og mennta-
mála. Síldarvinnslan hf. hlaut verðlaunin 
menntasproti ársins fyrir þróunarstarf 
og nýsköpun til eflingar menntunar og 
fræðslu. Á þriðja tug fyrirtækja í fjöl-
breyttum greinum atvinnulífsins þóttu 
hafa staðið sig vel á sviði fræðslu- og 
menntamála og hlutu tilnefningu. Verð-
launin voru veitt í tveimur flokkum, 
annars vegar sem menntafyrirtæki ársins 
og hins vegar menntasproti ársins. 

Sigurður Steinn Einarsson, sjávarútvegs-
fræðingur og skólastjóri Sjávarútvegsskóla 
Fjarðabyggðar kynnti gestum á menntadegi 
atvinnulífsins starfsemi skólans og sagði 
m.a. að sjávarútvegur væri starfsvettvangur 
fólks með mismunandi þekkingu. Allir 
hlekkir keðjunnar yrðu að vera sterkir en í 
dag þarfnaðist sjávarútvegur fjölbreyttrar 
menntunar til að þróast áfram en þjóð-
hagslega hagkvæmt væri að hæft fólk starf-
aði í undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar. 
Tilgangur sjávarútvegsskólans væri ekki 
síst sá að kveikja áhuga ungmenna á há-
tæknivæddri og áhugaverðri atvinnugrein 

og fylgjast með hver væru viðhorf almenn-
ings þitt til sjávarútvegs. 

Sigurður Steinn sagði mikilvægt að efla 
iðnnám og vekja athygli á því hvað margar 
iðngreinar tengjast sjávarútvegi. Meta þarf 
iðnnám til þeirrar virðingar sem það á 
skilið og breyta þarf ímynd þess Efla þarf 
fræðslu um sjávarútveg á grunn- og fram-
haldsskólastigi. Áhyggjuefni er ef aðeins 
örlítið brot ungmenna hefur áhuga á að 
starfa í sjávarútvegi. Milli 2012 og 2013 
var 25% aukning nýskráðra nemenda á 
námsbrautum tengdum sjávarútvegi, sem 
auðvitað er jákvætt. 

sigurður steinn Einarsson, starfsmaður 
síldarvinnslunnar, sjávarútvegsfræðingur 
og skólastjóri sjávarútvegsskóla Fjarða-
byggðar sagði frá starfseminni sem er 
vissulega frumkvöðlastarfsemi hvað 
varðar kynningu á sjávarútvegi hjá ungu 
fólki.

Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri síldarvinnslunnar veitti menntasprotanum 
viðtöku fyrir hönd fyrirtækisins.



Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

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!
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ASK-arki-
tektastofa 
vinnur mikið 
fyrir útgerðina
ASK-arkitektastofa hefur undanfarin 
misseri unnið mikið fyrir HB Granda 
á Reykjavík, Akranesi og Vopnafirði. 
Auk þess má nefna að ASK arki-
tektastofa hefur innréttað Sjávarklas-
ann á Grandagarði 16 fyrir Faxaflóa-
hafnir og Sjávarklasann. Verkefni hjá 
arkitektastofum og verkfræðistofum 
hafa verið ýmiss undanfarin misseri 
fyrir fyrir sjávarútveginn. 

Frá sjávarklasanum á Grandagarði. Þar starfa mörg afar athyglisverð frum-
kvöðlafyrirtæki.

Rannsóknir halda áfram á 
Grynnslunum við Hornafjarðarós
Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður 
Framsóknarflokksins óskar nú eftir 
svari innanríkisráðherra um áfram-
haldandi rannsóknir á Grynnsl-
unum utan við Hornafjarðarós, en 
Grynnslin er sandrif sem er helsti 
farartálmi skipa á leið til Hafnar. 
Nú stefnir í að innsiglingin muni 
standa atvinnulífinu fyrir þrifum 
ef rannsóknir halda ekki áfram í 
vor. Í framhaldinu yrði svo ráðist í 
nauðsynlegar aðgerðir til að bæta 
innsiglinguna. 

„Hver er staða rannsókna á Grynnsl-
unum fyrir utan Hornafjarðarós? “, 
spyr Silja Dögg og „hefur ráðherra 
tryggt að rannsóknir haldi áfram í 
sumar og þá hvernig? 

„Ef ekki, til hvaða ráðstafana hyggst 
ráðherra grípa til að tryggja þær rann-
sóknir sem nauðsynlegar eru fyrir 
framkvæmdir til að gera innsiglinguna 
í Hornafjarðarhöfn greiða og örugga? “ 

Og að lokum spyr Silja Dögg: „Ef 
rannsóknir halda áfram í sumar, 
hvenær má þá búast við að fram-
kvæmdir geti hafist á grundvelli 
þeirra?“ 

„Fiskiskipin reka iðulega botninn 
í Grynnslin vegna lítils dýpis þar. 
Miklum verðmætum er landað á 
Höfn en samkvæmt vef Hagstofunnar 
þá voru 80.909 tonn veidd af horn-
firskum skipum árið 2013 sem skiluðu 
þjóðarbúinu 5.5 ma. kr. Á Hornafirði 
er rekin saltfiskvinnsla allt árið um 
kring, humarvinnsla ásamt vinnslu á 
loðnu, síld og makríl. Það er því lyk-
ilatriði að mínu mati að rannsóknir á 
Grynnslunum verði efldar enn frekar 
og með það að leiðarljósi að ráðast 
í markvissar aðgerðir til að tryggja 
viðgang sjávarútvegs á Hornafirði og 
treysta atvinnulíf staðarins. 

Einnig bendir Silja Dögg að öryggi 
sjómanna kunni jafnvel að vera í hættu 
vegna ástandsins við ósinn: “Öryggi 
sjómanna er heldur ekki eins og best 
verður á kosið vegna ástandsins þegar 
dýpi er takmarkað í innsiglingu þar 
sem sterkir straumar eru fyrir. Þá er 
líka mikilvægt að hafa í huga að land-
ris er hvað mest á Hornafirði sem 
getur aukið enn á þessi vandræði. 
Ég legg því áherslu á að rannsóknir 
haldi áfram í vor svo hægt sé að ráð-

ast í nauðsynlegar aðgerðir”, segir Silja 
Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Fram-
sóknarflokksins í Suðurkjördæmi. 

Nauðsynleg að halda  
rannsóknum áfram
Nauðsynlegt er að halda áfram rann-
sóknum á Grynnslunum fyrir utan 
Hornafjarðarós svo hægt sé að koma 
með tillögur að lausnum en þarna 
rís land með auknum hraða, ósarnir 
fyrir innan eru grunnir og því ekki 
ljóst hvernig ósinn muni bregðast 
við minnkandi rennsli. Út er komin 
áfangaskýrsla um Grynnslin þar sem 
kynnt er tillaga að þriggja ára rann-
sóknaráætlun. 

Hornafjarðarós er í eðli sínu eins 
og aðrir sjávarfallaósar. Þar takast á 
öfl með gagnstæð hlutverk, annars 
vegar er það aldan sem flytur sand að 
og fyrir ósinn og leitast við að loka 
honum, og hins vegar sjávarfalla-
straumar háðir sjávarföllum og stærð 
lóna innan við ósinn, sem leitast við 
að halda honum opnum. Ósinn sker á 
sandflutning meðfram ströndinni með 
þeim afleiðingum að sandur leitar út á 
grynningar rétt fyrir framan ósinn til 
þess að komast framhjá ósnum. Þessar 
grynningar valda erfiðleikum í sigl-
ingum um sjávarfallaósa og framan 
við Hornafjörð eru þessar grynningar 
kallaðar Grynnslin. Umhleypingar á 
síðustu öld, annars vegar í lok áttunda 

áratugarins og hins vegar í lok þess ní-
unda, urðu uppspretta að rannsóknum 
á svæðinu og í framhaldinu tókst að 
koma stöðugleika á ósinn. Það var gert 
í þremur áföngum á árunum 1991 til 
2002. Sú mikla vinna sem unnin hefur 
verið á síðustu árum hefur gefið góðan 
grunnskilning á eðli Grynnslanna. 

Enn er þó mikil vinna eftir og áfram-
haldandi rannsóknir grundvöllur 
fyrir því að hægt verði að koma fram 
með tillögur af lausnum. Rannsóknir 
og bættar aðstæður á Grynnslunum 
er grundvallarþáttur í að útgerð geti 
haldið áfram að þróast á Hornafirði. 
Til þess að útgerðin geti haldið áfram 
að vera samkeppnishæf þarf hún að 
geta endurnýjað flota sinn í takt við 
þær nýjungar sem eiga sér stað hvað 
varðar meðhöndlun afla og rekstrar-
hagkvæmni skipa. Djúprista þessara 

nýju skipa er hins vegar of mikil fyrir 
Grynnslin. Útgerðin þyrfti að fara í 
sérsmíði á nýjum skipum til þess að 
þau geti siglt við núverandi aðstæður 
á Grynnslunum en það er kostnað-
arsamt. 

Rannsóknaráætlun  
til þriggja ára
Sett er sett fram tillaga að rannsókna-
áætlun til þriggja ára sem hefur það 
að markmiði að leita leiða til að auka 
dýpi á Grynnslunum. Á þessu stigi er 
ekki ljóst hverjar niðurstöður rann-
sóknanna verða og hvort þær leiði til 
tilagna sem líklegar eru til að auka dýpi 
á Grynnslunum til langframa. Horna-
fjörður er á þeim stað á landinu þar 
sem landris hefur mælst einna mest. 
Fyrir liggja spár um aukið landris á 
næstu árum. Vegna þess hve lónin 
eða firðirnir inn af ósnum, Horna-
fjörður og Skarðsfjörður, eru grunn 
þá eru líkur á að rennslið um ósinn 
muni minnka verulega. Ekki er ljóst 
hvernig Hornafjarðarós muni bregðast 
við minnkandi streymi um Ósinn, en 
rannsóknaáætlunin mun einnig fjalla 
um þann þátt. 

Hornafjörður, séð út að ósi.

silja Dögg þingmaður.

Fjárfestingarsamningur við Matorku 
um fiskeldisstöð í Grindavík
Í dag undirritaði Ragnheiður Elín 
Árnadóttir iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra undirritaði 27. febrúar sl. 
fjárfestingarsamning við Matorku 
ehf. vegna fyrirhugaðrar fiskeldis-
stöðvar í Grindavík. Áætlað er að 
framleiðsla hefjist á þessu ári og 
fullum afköstum verði náð á ár-
inu 2016. Áætluð ársframleiðslu-
geta er 3.000 tonn af eldisfiski 
og mun framleiðslan skapa 40 
varanleg störf. Heildarfjárfesting 
fjárfestingarverkefnisins hljóðar 
upp á tæpan 1,3 milljarð króna. 

Fjárfestingarsamningurinn miðar 
við að félaginu verði veittir afslættir 
af sköttum og gjöldum til samræmis 
við þær ívilnanir sem fram koma 
í frumvarpi til laga um ívilnanir 
vegna nýfjárfestinga á Íslandi sem 
liggur fyrir á Alþingi. Ívilnanirnar 
eru jafnframt í samræmi við íviln-
anir til annarra nýfjárfestingar-

verkefna sem eru í burðarliðnum 
og þá fjárfestingarsamninga sem 

gerðir hafa verið á undanförnum 
misserum. 

ragnheiður Elín Árnadóttir og Árni Páll Einarsson handsala samninginn.



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.

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is
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BLAÐINU ER DREIFT Í 35.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Það sama að miklu leyti fyrir íslenskan sjávarútveg og allar aðrar atvinnu-
greinar sem vilja þróast og sækja fram og þar með auka verðmætasköpun, 
vægi sitt og þjóðhagslegt mikilvægi um leið. Fyrst ber að vísu, í tilviki sjávarút-
vegsins, að nefna náttúruauðlindina sjálfa og hið augljósa; að hún sé nýtt með 
ábyrgum og sjálfbærum hætti með langtímahagsmuni að leiðarljósi. N ber að 
sjálfsögðu að nefna mikilvægi rannsóknar- og þróunarstarfs. Það verður aldrei 
ofmetið.  Sjávarútvegurinn þar að hlú að og byggi á bæði grunnrannsóknum 
og hagnýtum rannsóknum og geri sitt til að skapa hvetjandi nýsköpunarum-
hverfi bæði hið innra og umhverfis sig. Nútíma sjávarútvegur er hátæknivædd 
matvælastóriðja og byggir sem slík á því að allir hlekkir keðjunnar, frá nátt-
úruauðlindinni sjálfri gegnum veiðar, vinnslu, fullvinnslu og markaðssetningu 
séu sterkir. Rannsóknir, menntun og þekking eru mikilvæg forsenda allrar 
framsækinnar atvinnuþróunar. Að sjálfsögðu þarf greinin samkeppnishæft 
rekstrarumhverfi og stöðugleika, fyrirsjáanleika varðandi það sem fyrirsjá-
anlegt er, getum við kallað það. En til þess þarf greinin einmitt sæmilega sátt 
um grundvallarskipulag sitt og sína stöðu og sitt framlag til samfélagsins og 
þjóðarbúskaparins. Sjávarútvegurinn hefur haft það undanfarin misseri fram 
yfir aðrar atvinnugreinar, þ.e. og í samhenginu, stærð og gerð fyrirtækja, 
útgerðarhættir, verkunaraðferðir og markaðir, þeim mun auðveldar aðlagar 
hann sig breyttum og síkvikum aðstæðum. Fyrir ekki svo mörgum árum 
unnu á fjórða hundrað manns frá Vopnafirði suður á Fáskrúðsfjörð við loðn-
ufrystingu dag og nótt á vöktum til að koma sem mestu af aflanum í sem mest 
verðmæti, þ.e. til manneldis. Nú í dag vinna 19 manns þessi störf og tæknin 
sem þessu hefur komið til leiðar  skapar jafnvel enn meiri verðmæti. Þetta 
fólk sem vann þessi störf áður er komið til annarra starfa tengd sjávarútvegi, 
þjónustustörf alls konar eða vinnur við nýtingu fisktegunda sem áður voru 
verulega vannýttar eða jafnvel ekkert nýttar.

Sá söngur sem af og til hefur heyrst undanfarin 30-40 ár, oftast sungin af 
mikilli vankunnáttu, að nú sé sjávarútvegurinn að komast að endimörkum 
vaxtar- og verðmætasköpunarmöguleika sinna, ekki hægt að veiða meira, er 
nákvæmlega jafn vitlaus í dag og hann hefur alltaf verið. Þvert á móti held ég 
að aukin tækni og þekking, að ég tali nú ekki um í samspili við vaxandi eftir-
spurn og þörf fyrir matvæli á komandi árum og áratugum, þýði að möguleikar 
til aukinnar verðmætasköpunar innan og í kringum greinina séu gríðarlegir. 
En sterkastur verður sjávarútvegurinn þegar þeim sem innan hans starfa, ber 
gæfa til að vinna saman. Keðjan verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn.

Grindvíkingar sýndu samtakamátt sinn þegar fyrirtæki í bænum tóku sig 
saman og voru með sameiginlegan bás á Íslensku sjávarútvegssýningunni 
í Smáranum í Kópavogi í lok septembermánaðar sl. Örugglega hafa mun 
fleiri tekið eftir fyrirtækjum í sjávarútvegi í Grindavík með þessum hætti en 
ef þau hefðu verið að hokra úti í horni hvert með sínu lagi. Í bæklingi sem 
var til kynningar fyrirtækjunum í Grindavík sagði m.a. að lífið snérist um 
sjávarútveg í Grindavík, þar væri framsækin fyrirtæki sem þjónusta sjávar-
útveginn og hafa blómstrað og dafnað undanfarin ár, s.s. veiðarfæragerðir 
og þjónustur, vélsmiðjur, rafverktakar, löndunarþjónustur, fiskmarkaðir og 
beitusölufyrirtæki. Í Grindavík eru einnig nýsköpunarfyrirtæki sem eru í 
fararbroddi á sínu sviði, t.d. í þróun og framleiðslu á lausnum og búnaði til 
vinnslu skelfiskafurða. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa einnig sameinast 
um sérstaka íslenska sýningardeild á sjávarútvegssýningum erlendis, ekki 
síst í Brussel þar sem fer fer árlega stærsta sjávarútvegssýning í heimi. Enda 
vekur íslenska svæðið mikla athygli erlendra gesta á hverju ári. Fulltrúar 
þeirra íslensku fyrirtækja sem þarna kynna sína vöru og þjónustu eru þá 
hluti af sterkri keðju þar sem veikir hlekkir eru vissulega vanfundnir. Höfum 
það ávallt í huga.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Keðjan verður ekki 
sterkari en veikasti 
hlekkurinn

Leiðari Öll skip ættu að 
skarta skeggi
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, 
hvetja sjávarútvegsfyrirtæki til að 
skreyta skip sín og starfsstöðvar með 
yfirvaraskeggi í tilefni mottumars, 
árveknisátaks Krabbameinsfélagsins 
og auka þar með vitund í stéttinni. Í 
sjávarútvegi starfa um 9.000 manns 
með beinum hætti og með samstarf-
inu er meðal annars markmiðið að 
koma fræðslu til þessa hóps betur 
til skila. „Það er mikilvægt að þessir 
menn sem sjaldan eru heima gleymi 
ekki sjálfum sér,“ sagði Jens Garðar 
Helgason, formaður SFS. Samtök fyr-
irtækja í sjávarútvegi hvetja sjávarút-
vegsfyrirtæki til að skreyta skip sín 
og starfsstöðvar með yfirvaraskeggi 
í tilefni mottumars, árveknisátaks 
Krabbameinsfélagsins. 

Rannsóknir sýna að karlmennskan 
getur verið dýrkeypt því karlar leita 
yfirleitt seinna til læknis en konur. Því 
fyrr sem sjúkdómurinn greinist – því 
meiri líkur á lækningu. Í mottumars er 
hins vegar reynt að nota karlmannlegt 
yfirvaraskeggið til að minna karlmenn 
á að gefa heilsu sinni gaum. Sjávar-
útvegsfyrirtæki og sjómenn sem vilja 
sýna málefninu stuðning með því að 
safna yfirvaraskeggi, eru því hvött til að 
sýna átakinu stuðning. Einnig eru allir 
hvattir til að skrá sig á mottumars.is 

Samtök fyrirtækja í sjáv-
arútvegi styðja Krabba-
meinsfélagið
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, 
og Krabbameinsfélag Íslands hafa 
skrifað undir samning til þriggja ára 
um stuðning SFS við Mottumars/
Karlar og Krabbamein, en það er 
átaksverkefni Krabbameinsfélagsins 

til að vekja athygli á krabbameinum 
hjá körlum. Krabbameinsfélagið telur 
þennan stuðning mjög mikilvægan og 
væntir góðs af samstarfinu, ekki síst þar 
sem sjávarútvegurinn tengist margvís-
legum atvinnugreinum í þjóðfélaginu 
og hefur starfsstöðvar víða um landið. 

Skrifað var undir samninginn í Salt-
fisksetrinu í Grindavík og voru nokkrir 
starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækjanna 
Vísis, Þorbjarnar, Codland og Haustaks 
viðstaddir. Staðurinn þykir táknrænn 
fyrir sjávarútveg á Íslandi í fortíð og 
framtíð en á Saltfisksetrinu er fortíðar-
innar minnst en á efri hæð hússins 
hefur nýsköpunarfyrirtækið Codland 
aðsetur. Þá hefur fjölskyldan í Vísi hf. 
látið sig málefni Krabbameinsfélagsins 
miklu varða í gegnum tíðina og stutt 
starfsemina dyggilega. Með því hefur 
fjölskyldan viljað sýna þakklæti sitt í 
verki en Margrét Sighvatsdóttir, móðir 
Péturs Pálssonar, framkvæmdastjóra 

Vísis, glímdi við brjóstakrabbamein 
á miðjum aldri en fékk lækningu. Þá 
lést faðir hans, Páll H. Pálsson í þessum 
mánuði eftir baráttu við krabbamein. 

Meginmarkmiðið með Mottumars 
er að hvetja karlmenn til að þekkja 
einkenni krabbameina og stuðla að 
breytingum á lífsháttum til að draga 
úr líkum á að fá krabbamein. Einnig 
er markmiðið að kynna fyrir karl-
mönnum þá þjónustu sem stendur til 
boða og hvetja þá til að hika ekki við 
að leita til læknis. Ár hvert greinast 
um 750 íslenskir karlar með krabba-
mein. Í marsmánuði er lögð áhersla 
á að hver og einn getur gert ýmislegt 
til að draga úr líkum á að fá krabba-
mein, til dæmis með því að reykja ekki, 
hreyfa sig reglulega, borða hollan og 
fjölbreyttan mat, takmarka neyslu 
áfengis og varast óhófleg sólböð. Því 
fyrr sem sjúkdómurinn greinist, því 
meiri líkur eru á lækningu. 

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra og Jens Garðar Helgason, afhjúpuðu 
forláta yfirvaraskegg á ísfiskstogaranum Helgu Maríu frá HB Granda þegar 
mottumars var formlega ýtt úr vör. 

Marel er mennta- 
fyrirtæki ársins 2014
Menntadagur atvinnulífsins 2015 
fór fram á Hilton Reykjavík Nordica 
fimmtudaginn 19. febrúar sl. Um 300 
þátttakendur úr atvinnulífi, stjórn-
málum og menntakerfinu tóku þátt 
í deginum en þar var fjallað var um 
deigluna í menntakerfinu, breytingar 
á starfsnámi, framlag fyrirtækja til 
menntamála og ávinning af menntun. 
Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra afhenti 
menntaverðlaun atvinnulífsins 2015. 
Síldarvinnslan var valinn mennta-
sproti ársins og Marel menntafyrir-
tæki ársins. 

Menntadagur atvinnulífsins er sam-
starfsverkefni SAF, SFF, SFS, Samorku, 
SI, SVÞ og SA en þetta er annað árið í 
röð sem samtök úr atvinnulífinu halda 
sameiginlegan menntadag. Á þriðja tug 
fyrirtækja sem þóttu hafa staðið sig vel 
á sviði fræðslu- og menntamála hlutu 
tilnefningu og náðu þær til jafnt stórra 
og smærri fyrirtækja í fjölbreyttum 
greinum. Við val á menntafyrirtæki 
ársins er tekið mið af hvernig staðið er 
að fræðslu og menntun starfsmanna. 
Þá er horft til hvort að stuðlað sé að 
fræðslu umfram það sem ætlast er til 
í lögum og reglugerðum. Einnig er 

metið hvort hvort menntastefna fyr-
irtækisins hafi jákvæð áhrif á starfsemi, 
ímynd og framlegð fyrirtækisins. 

„Menntaverðlaun atvinnulífsins er 
mikilvæg viðurkenning fyrir Marel. 
Ég er sannfærð um að menntaverðlaun 
atvinnulífsins munu vera bæði stjórn-
endum og starfsmönnum Marel mikil 
hvatning og gefa okkur byr undir báða 
vængi til að efla enn frekar fræðslu og 

símenntun og uppbyggingu Marel sem 
fyrirmyndar og - spennandi valkosts 
fyrir ungt fólk á íslenskum vinnu-
markaði. Þó Marel sé tæknifyrirtæki 
og framleiði tæki og lausnir til mat-
vælavinnslu þá er það starfsfólkið, sem 
er okkar helsti auður,“ sagði Sigríður 
Þrúður Stefánsdóttir mannauðsstjóri 
Marel þegar hún veitti viðurkenn-
ingunni viðtöku. 

llugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, og Hildur Elín Vign-
isdóttir framkvæmdastjóri Iðunnar og  formaður dómnefndar afhentu verð-
launin og sigríður Þrúður stefánsdóttir mannauðsstjóri  Marel  í Garðabæ 
veitti þeim móttöku fyrir hönd Marel.

ALDAN
F R É T T A B L A Ð  U M  S J Á V A R Ú T V E G

Auglýsingasíminn er 578 1190



Vökvakerfislausnir  
farartækja einnig  
búnaður fyrir skip
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 
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Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Einfasa og þriggja fasa 240 - 400 volt.

NGA1 PRO  
Ryðfríar 

hringrásardælur.

TOP 2 
Nettar og meðfærilegar

brunndælur. 

VXC 
Öflugar og traustar   

brunndælur.

F  
Vatns / sjódælur,

miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

CK
Olíudælur.

Neysluvatns 
dælusett
-margar stærðir
 með kút, 20 og 60 l. 

Ný þurrkstöð 
opnuð hjá FISK á 
Sauðárkróki
Í síðasta mánuði var hin nýja 
og glæsilega Þurrkstöð FISK að 
Skarðseyri á Sauðárkróki opin al-
menningi til sýnis. Með tilkomu 
hinnar nýju verksmiðju minnkar 
verkunartíminn úr 2-3 mánuðum 
við útiþurrkun í 1-2 vikur og verður 
því framleiðslan stöðugri og gæði 
afurðar tryggari. Einnig verður 
vinnuumhverfið og öryggi starfs-
fólks mun betra. 

Á Sauðárkróki er rekin hefð-
bundin bolfiskvinnsla, frysting og 
þurrkun. Aðallega er unnin þorskur 
og ufsi. Einnig er makríll og grásleppa 
heilfryst. Fiskvinnslan starfar sam-
kvæmt ströngustu gæðakröfum og 
er með bestu einkunn samkvæmt 
staðli IFS. 

Frystiskip FISK veiða og vinna 

þorsk, karfa, ýsu, grálúðu, ufsa og 
rækju auk annara tegunda í minna 
mæli. FISK kappkostar að stand-
ast ströngustu gæðakröfur. FISK 
stundar ábyrgar fiskveiðar og hefur 
staðfestingu viðurkenndra aðila þar 
um. Fiskveiðistjórnunarstefna Ís-
lands og ákvörðun um veiðar og afla 
byggist á víðtækum rannsóknum á 
fiskistofnum og vistkerfi hafsins og 
er ætlað að tryggja ábyrgar fiskveiðar 
og viðhald á auðlindum hafsins um 
ókomna tíð. Afurðir sem unnar eru 
úr afla í íslenskri lögsögu er nú auð-
kenndar með séríslensku merki sem 
vísar til íslensks uppruna og ábyrgra 
fiskveiða. Í Grundarfirði er rekin full-
komin rækjuverksmiðja sem vinnur 
úr frosnu og fersku hráefni og er 
vottuð samvkæmt BRC staðli. 

séð yfir hluta hafnarinnar á sauðárkróki. 

Íslendingar og Grænlendingar 
funduðu um sjávarútvegsmál
Árlegur tvíhliða fundur Íslands og 
Grænlands um sjávarútvegsmál 
var haldinn í Reykjavík í vikunni. 
Á fundinum var farið yfir stöðu 
helstu nytjastofna, nýtingu þeirra 
og samstarf þjóðanna á alþjóðlegum 
fundum NAFO (Norðvestur-Atl-
antshafs fiskveiðistofnunarinnar) 
og NEAFC Norðaustur-Atlantshafs 
fiskveiðinefndarinnar). Fundurinn 
var jákvæður sem er mikilvægt í ljósi 
þeirra miklu sameiginlegu hagsmuna 
sem þjóðirnar eiga. 

Meginhluti fundartímans fór í um-
fjöllun um helstu stofna, s.s. makríl, 
síld, karfa, lúðu, loðnu, þorsk og rækju. 
Umræða um makríl var fyrirferðar-

mikil og lýstu Grænlendingar yfir 
ánægju með þá tilhögun sem komið 
var á varðandi löndun á makríl í ís-
lenskum höfnum á síðasta ári og lögðu 
áherslu á að grænlensk makrílveiðiskip 
geti áfram landað á Íslandi á komandi 
vertíð. Þá var það rætt að þjóðirnar 

myndu funda og stilla saman strengi 
sína í aðdraganda strandríkjafunda 
um makríl sem haldnir verða í haust. 
Sérstök bókun var gerð um aukið 
rannsóknasamstarf og mun Hafrann-
sóknastofnun spila þar veigamikið 
hlutverk. Sérstök áhersla verður lögð 
á rannsóknir á þorsk, makríl, síld og 
loðnu. Jafnframt munu Grænlendingar 
taka þátt í rannsókn Veiðimálastofn-
unar á uppruna laxastofna í úthafinu 
og skila sýnum til hennar næsta sumar 
líkt og íslensk skip gera. Næsti tvíhliða 
fundur er ráðgerður að ári í Nuuk. Jó-
hann Guðmundsson fór fyrir íslensku 
sendinefndinni en Emanuel Rosing var 
í forsvari fyrir þeirri grænlensku. 

Einn togara royal Greenland, við 
bryggju í Nuuk.

Samþætting auðlinda Breiða- 
fjarðar og atvinnuuppbygging 
í Stykkishólmi
Stykkishólmsbær, írska fyrirtækið 
Marigot Ltd. sem á Íslenska kalk-
þörungafélagið á Bíldudal, og Matís 
ohf. hafa undirritað samkomulag 
sem hefur að markmiði að sam-
þætta samstarf milli þessara aðila í 
tengslum við nýtt verkefni sem nú 
er í undirbúningi. Verkefnið lýtur 
að aukinni virðissköpun með frekari 
nýtingu stórþörunga við Breiðafjörð 
í nýju iðnfyrirtæki, Deltagen Iceland 
ehf. , sem áætlar að reisa verksmiðju 
í Stykkishólmi. Gangi þær áætlanir 
eftir má gera ráð fyrir að starfsemi 
Deltagen Iceland með 15 nýjum heils-
ársstörfum hefjist á síðari hluta árs 
2016. Marigot hefur keypt 60% hlut 
í vinnsluhluta starfsemi nýsköpunar-
fyrirtækisins Marinox ehf. sem var 
alfarið í eigu Matís og tveggja lykil-
stjórnenda þar. Um er að ræða þann 
hluta fyrirtækisins sem heldur utan 
um rannsóknir og vinnslu verðmætra 
hráefna úr hafinu, þang og þara. 

Hyggja á náið samstarf
Með því samkomulagi sem Stykkis-
hólmsbær, Marigot og Matís hyggja á 
náið samstarf með það að markmiði 
að örva samþættingu í samstarfi milli 
þessara aðila, m.a. til að stuðla að 
nýjum tækifærum á sviði menntunar, 
rannsókna og nýsköpunar í sveitar-
félaginu á grundvelli vísindastarfs og 
þarfa iðnaðarins. Gangi allar áætlanir 
eftir mun Deltagen Iceland reisa og 
reka nýja verksmiðju í Stykkishólmi 
þar sem unnir verða hágæða þör-
ungakjarnar til útflutnings, ekki síst 
á grundvelli nýsköpunar og víðtækrar 
þekkingar vísindamanna Matís. 

Sjálfbær nýting þangs og stórþör-
unga við Breiðafjörð er grundvöllur 
samstarfsins. Rannsóknir benda til 
að sjálfbær ávöxtun auðlindarinnar 
sé talsvert meiri en sem nemur nú-
verandi nýtingu. Í samkomulaginu 
er tekið fram að ávallt verði gætt að 
varúðarsjónarmiðum við sérhverja 
framkvæmd sem fyrirhuguð starfsemi 
mun krefjast, enda eru þau grundvöllur 
sjálfbærrar þróunar á nýtingu lífrænna 
auðlinda. Megináhersla verður lögð á 
vísindalega nálgun við nýtingu auð-
lindarinnar með það að markmiði að 
fullnýta hráefnið með sem minnstum 
áhrifum á umhverfið samhliða sem 

mestum svæðisbundnum efnahags-
legum ávinningi. 

Viljum taka þátt í frekari 
atvinnuppbygginu
„Með stofnun Deltagen Iceland horfir 
Marigot til mögulegs framtíðarvaxtar 
í starfsemi sinni á Íslandi og gangi 
þessar áætlanir eftir verður verk-
smiðjan í Stykkishólmi reist gagngert 
með markmið starfseminnar í huga. 
Við horfum til Stykkishólms vegna 
fullnægjandi og nauðsynlegra innviða 
í bæjarfélaginu, tiltæks vinnuafls og 
nálægðar við hráefnið. Þetta er einnig 
skýrt merki um áhuga Marigot á því að 
taka þátt í frekari atvinnuuppbyggingu 
á Íslandi,“ segir Einar Sveinn Ólafs-
son, framkvæmdastjóri Íslenska kalk-
þörungafélagsins og fulltrúi Marigot 
hérlendis. 

Stuðlar að fjölbreyttari 
atvinnumöguleikum
„Við fögnum þessu spennandi 
samkomulagi sem hefur að markmiði 
að skapa fleiri störf og auka fjölbreytni 
atvinnulífsins hér á svæðinu. Miðað við 
áætlanir myndi verksmiðjan sjálf skapa 
15 ársverk undir fullum afköstum auk 
starfa við þangslátt og söfnun, þróunar- 
og tæknivinnu auk annarra afleiddra 
starfa sem eru okkur í Stykkishólmi 
mikilvæg búbót í frekari atvinnuupp-
byggingu. Bæjaryfirvöld eru núna 

að vinna í nauðsynlegum skipulags-
málum sem snúa að verkefninu, sem 
við vonum að gangi eftir. Fyrirhugaður 
iðnaður þyrfti m.a. að hafa beinan að-
gang að góðri hafnaraðstöðu fyrir all-
stór flutningaskip og til að landa þangi 
úr flutningaprömmum og skipum 
sem flytja þang frá sláttuprömmum 
á Breiðafirði. Við munum skoða þetta 
verkefni með stjórnvöldum,“ segir 
Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri í Stykk-
ishólmi. 

Fellur vel að  
meginhlutverki Matís
„Við fögnum þessu samkomulagi 
og lítum björtum augum til þeirra 
spennandi tækifæra sem samstarfið 
mun vonandi leiða af sér. Matís hefur 
í gegnum tíðina skapað sér öflugt orð-
spor á vettvangi rannsókna og nýsköp-
unar í matvælaframleiðslu og líftækni. 
Aðkoma okkar að starfsemi Deltagen 
Iceland verður í gegnum starf vísinda-
manna Matís þar sem mikil þekking er 
til staðar á vannýttum afurðum á borð 
við þang og þara. Með því að styðja 
við nýsköpun starfsmanna Matís með 
þessum hætti erum við að stuðla að 
nauðsynlegum hvata til að þróa hug-
myndirnar áfram og búa til verðmætar 
vörur og efla þannig íslenskt atvinnulíf. 
Það er í raun eitt meginhlutverk Matís,“ 
segir Friðrik Friðriksson, stjórnarfor-
maður Matís. 

Friðrik Friðriksson, formaður stjórnar Matís, sturla Böðvarsson, bæj arstjóri 
stykkishólmsbæjar, og Einar sveinn Ólafsson, framkvæmdastjóri Íslenska 
kalkþörungafélagsins á Bíldudal.



Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Allt fyrir sjávarútveginn

Allt fyrir nýsmíðina

Stærð allt að 6200hö

Stjórntæki og GírarRafstöðvar og ljósavélar

Hliðarskrúfur

Kraftur

Ending

Sparneytni

Áreiðanleiki

Kúlulegur - Keflalegur

Vökvakranar fyrir skip og báta
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Fiskidagurinn mikli heiðraði 
störf Matthíasar Jakobssonar
Fiskidagurinn mikli heiðraði fyr-
irtækið Sæplast/Promens Dalvík á 
Fiskideginum mikla á síðasta ári. 
Sæplast hf. var stofnað á Dalvík 
árið 1984 þegar hópur manna tók 
sig saman og keypti vélar og tæki til 
framleiðslu á fiskikerum. Vélarnar 
voru fluttar til Dalvíkur og starfsemi 
hafin. Árið 2005 var Promens hf. 
stofnað og árið 2007 breyttist nafn 
verksmiðjunnar í Promens Dalvík 
ehf. Verksmiðjan hefur á þessum 30 
árum vaxið jafnt og þétt, húsakostur 
hefur verið aukinn og bættur sem og 

öll framleiðslutækni, nú síðast með 
mikilli stækkun árið 2012 þegar tek-
inn var í notkun rafmagnsknúinn ofn 
og þar með vistvænni. Í dag starfa um 
60 manns við fyrirtækið á Dalvík. 

Ekki er gert ráð fyrir breytingum 
á verksmiðjum Promens á Dalvík og 
í Hafnarfirði, þó fyrirtækið verði nú 
selt úr landi. Breskt umbúðafyrir-
tæki hefur gert bindandi kauptilboð 
í Promens, sem metið er á 61 milljarð 
króna. Promens er alþjóðlegt fyrir-
tæki með um 3800 starfsmenn í 41 
verksmiðju víða um heim. Á Íslandi 

eru tvær verksmiðjur; hjá Promens á 
Dalvík eru framleidd umbúðarker fyrir 
matvælaiðnað, vörubretti og plastvörur 
fyrir byggingariðnað. Hjá Promens í 
Hafnarfirði eru framleiddar umbúðir 
og húsaeinangrun úr frauðplasti. Í 
þessum tveimur verksmiðjum starfa 
samtals um 80 manns. Promens er að 
langstærstum hluta í eigu Framtaks-
sjóðs Íslands og Eignarhaldsfélags 
Landsbankans. Breskt umbúðafyrir-
tæki, RPC Group, hefur nú gert bind-
andi kauptilboð í rekstur Promens. 
RPC framleiðir, líkt og Promens, 

plastumbúðir fyrir matvælaiðnað, 
neytenda- og iðnaðarmarkað. 

. . . . . fast þeir sóttu sjó-
inn
Matthías Jakobsson var í hópi þeirra 
sem stóðu að stofnun fyrirtækisins 
fyrir 30 árum síðar og var fyrsti stjórn-
arformaður fyrirtækisins. Hann gegndi 
þeirri stöðu til ársins 1997 eða í 13 ár. 
Matthías, sem er ættaður frá Grímsey, 
hóf að sækja sjóinn ungur að árum og 
var lengi skipstjóri. Hann stofnaði 
útgerðarfélagið Blika á Dalvík ásamt 
tveimur öðrum. Það er vel við hæfi að 
heiðra Matthías Jakobsson fyrir störf 
hans sem stjórnarformanns Sæplasts 
en kannski er meira um vert að heiðra 
þá sem sóttu sjóinn árum saman, oft 

við óblíðar aðstæður, og færðu björg í 
bú. Störf slíkra manna er ómetanleg. 
Matthías er því vel að þessum heiðri 
Fiskidagsins mikla kominn. 

Matthías Jakobsson ásamt Daða 
Valdimarssyni, framkvæmdastjóra 
sæplasts/Promens og svanfríði Jón-
asdóttur.

„Það besta sem hægt er að bjóða 
Vestfirðingum upp á er gott fjarnám“
- segir Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða á Ísafirði

Háskólasetur Vestfjarða á Suðurtang-
anum á Ísafirði er lítil stofnun á há-
skólastigi sem stofnuð var árið 2005. 
Háskólasetrið er fjarnámssetur sem 
þjónustar um 100 fjarnema, það 
starfrækir meistaranám í haf- og 
strandsvæðastjórnun og meistara-
nám í sjávartengdri nýsköpun fyrir 
um 50 meistaranema auk þess að 
bjóða upp á margs konar sumar-
námskeið. Í gegnum fjarnámið sækja 
Vestfirðingar menntun án þess að 
þurfa að flytja úr sinni heimabyggð. 
Háskólasetrið sér fjarnemum fyrir 
fjarfundabúnaði, hópvinnuaðstöðu 
og lestrarsölum. Fjarnemarnir eru 
nú að jafnaði um 100 á ársgrundvelli. 
Síðustu ár hefur þróunin verið í átt að 
fleiri og smærri hópum, en heildar-
fjöldi haldist stöðugur. Meistara-
námið í haf- og strandsvæðastjórnun 
var sett í september 2008 af þáverandi 
menntamálaráðherra en námsmenn 
útskrifast frá Háskólanum á Akureyri 
með Master of Resource Management 
(MRM) gráðu. Námið er alþjóðlegt, 
þverfaglegt og kennt í lotum. Allar 
loturnar eru opnar þátttakendum frá 
íslenskum og erlendum háskólum og 
úr atvinnulífinu. Nú stunda um 40 
manns meistaranámið. 

Auk þess skipuleggur Háskólasetrið 
fjölda sumarnámskeiða á Vestfjörðum 
og stendur jafnframt fyrir klæðskera-
saumuðum námskeiðum fyrir innlenda 
og erlenda vettvangsskóla. Síðustu árin 
leiddi starfsemi Háskólaseturs af sér 
um 4000 gistinætur. Árin 2008 og 2009 
bauð Háskólasetrið, í samvinnu við Há-
skólann í Reykjavík, upp á frumgreina-
nám fyrir um 40 stað- og fjarnema á 
Vestfjörðum. Háskólasetrið hafði 
jafnframt umsjón með allri kennslu 
fjarnáms fyrstu annar frumgreinanáms 
HR og mun sú samvinna halda áfram 
árið 2010. Háskólasetur Vestfjarða er 
stærsta stofnunin í Vestra-húsinu á 
Ísafirði og leiðandi í samstarfi stofn-
ana í rannsóknaklasa Vestfjarða. Alla 
jafna sinnir Háskólasetrið þó ekki 
rannsóknum nema í samstarfi við 
rannsóknarstofnanir innan og utan 
Vestfjarða. Háskólasetur Vestfjarða er 
aðili að alþjóðlegum samstarfsverk-
efnum, meðal annars á vegum Norð-
urslóðaháskólans (University of the 
Arctic), og hefur tekið þátt í verkefnum 
Norðurlandaráðs og Evrópusambands. 

Háskólasetur Vestfjarða leggur áherslu 
á gæðastarf og fylgir Bologna-kröfum 
evrópskra háskóla í samvinnu við 
innlenda og erlenda samstarfsháskóla 
sína. Jafnframt er Háskólasetrið ung 
og sveigjanleg stofnun. Starfsmenn 
leggja sig fram við að þjónusta náms- 
og rannsóknarmenn á Vestfjörðum 
sem allra best og veita þeim náms- og 
rannsóknarmönnum utan Vestfjarða, 
sem vilja tengjast litlu en heillandi 
rannsóknarumhverfi á Vestfjörðum, 
fyrirtaks þjónustu. 

Peter Weiss er forstöðumaður Há-
skólasetursins og hann segir að það sé 
ekki rannsóknarsetur og ekki þekk-
ingarsetur en er stofnað að frumkvæði 
heimamanna og er sjálfstæð stofnun 
sem allir háskólar landsins eiga aðild 
að auk ýmissa rannsóknastofnana 
og nokkurra sveitarfélaga. Þannig er 
Háskólasetrið tengt öllum íslenskum 
háskólum jafnt. Námið er staðbundið 
á háskólastigi og gefur Vestfirðingum 
möguleika á að vera lengur í námi í 
heimabyggð eftir að framhaldsskóla 
lýkur ef vilji stendur til frekara náms. 

„Það var gerð úttekt á því hvað Vest-
firðingar vildu læra, og það reyndist 
fjölmargt. Háskólinn á Akureyri er 
okkar bakland, en það besta sem hægt 
er að bjóða Vestfirðingum upp á er gott 
fjarnám, en skoða verður það að Vest-
firðingar eru ekki nema um 7 þúsund 
talsins. Ef bjóða á hér á Ísafirði stað-
bundið nám á háskólastigi þurfum við 
að treysta því að fólk vilji koma vestur 
á Ísafjörð í nám. Okkur hefur tekist að 

öðlast ákveðið sjálfstæði hvað varðar 
val á námsgreinum í fjarnámi sem að-
allega er við Háskólann á Akureyri. 

Við bjóðum upp á nám í haf- og 
strandsvæðastjórnun sem er tveggja 
ára nám og er kennt í lotum. Við 
gerðum okkur strax í upphafi von um 
að fá nemendur í þetta nám víðar að 
af landinu en frá Vestfjörðum. Árlega 
eru um 20 manns að stunda þetta nám, 
en í dag er enginn Vestfirðingur í því. 
Það væri auðvitað æskilegt en gefur 
okkur vísbendingu um að námið vekja 
athygli víðar.“

Nýting strandsvæða á 
sjálfbæran hátt
- Til hvaða starfa geta nemendur í haf- 
og strandsvæðastjórnun nýtt sér námið, 
hvaða störf henta vel að loknu þessu 
námi? 

„Þetta er nám um stjórnun strand-
svæða og hafsvæða. Ef áhugi er til að 
byggja hótel við sjávarsíðuna eða jafn-
vel olíuhreinsistöð getur þekking þeirra 
sem hafa lokið þessu námi nýst vel. 
Þannig hefur þessi starfsmaður góða 
heildarsýn yfir verkið og getur ráðlagt 
um sem besta nýtingu strandsvæðisins 
á sjálfbæran hátt, eins umhverfisvænt 
og nokkurs er kostur. Þá er mögulegt 
að forðast óþarfa rask á svæðinu þó 
auðvitað sé ekki hægt að koma algjör-
lega í veg fyrir það. Þá er líka hægt að 
hindra að ein atvinnugrein sé ekki að 
hindra eða trufla aðra á sama svæði. 
Þeim sem hafa útskrifast í haf- og 
strandsvæðastjórnun hefur gegnið 

ágætlega að fá störf, og ég tel að fólk 
með þessa menntun verði stöðugt eft-
irsóknarverðara á vinnumarkaðnum, 
ekki síst þar sem umhverfisvernd og 
umhverfisstjórnun á stöðugt meira 
fylgis á fagna hér á landi. Stöðugt fleiri 
hugsa jákvæðara um sitt umhverfi.“

Nemendur hafa m.a. kortlagt svæði 
með tilliti til hækkunar sjávarborðs 
vegna hlýnunar andrúmlofsins og 
reikna út hvernig t.d. Skutulsfjörður 
muni líta út eftir eina öld með sömu 
þróun. Svo hafa nemendur verið að 
finna út hvernig laxalús getur breiðst út 
í laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum 
sem í dag er einn helsti vandinn í fisk-
eldi í Noregi. Þessi lús er alls staðar 
í náttúrunni en æskilegt er að halda 
henni sem mest niðri. Fólk deyr al-
mennt ekki úr flensu en best væri að 
losna við hana, og eins er með lúsina, 
en ef mjög mikið er af henni getur það 
orðið skaðlegt. Í dag er til bóluefni gegn 
lúsinni en þeir sem eru í laxeldi vilja 
forðast það í lengstu lög þar sem hætt er 
við að þá líti kaupendur á mörkuðum 
erlendis ekki lengur á afurðina sem 
fullkomlega ferska. Kaupendur eru auk 
þess líklegri til að vilja borga hærra 
verið fyrir afurð sem er fullkomlega 
fersk. 

Lífræn ræktun
Mörg fyrirtæki á Vestfjörðum hugleiða 
nú meira en áður í lífrænni ræktun, og 
það að ala fisk í hafi á Vestfjörðum er 
mjög arðbært, en vegna sjávarkulda 
tekur það stundum lengri tíma að ala 
fisk í sláturstærð en t.d. við strendur 
Noregs. Nýlega var gerð tilraun með 
gervigrind undir kvíar hjá Hrað-
frystihúsinu Gunnvör í Hnífsdal en 

þær virka eins og keila í laginu og eru 
úr plasti. Þá taka hafstraumar meira 
af fóðrinu sem fiskurinn étur ekki og 
fellur gegnum kvína og þá dreifist þetta 
afgangsfóður ekki bara á hafsbotninn. 

Nýsköpun í fiskeldi
Peter Weiss segir Háskólasetrið nú vera 
að bjóða upp á námskeið í nýsköpun 
í fiskeldi, nýtingu hafsins, þangs og 
þara en vilji er til þess að bjóða upp 
á hagnýtt meistaranám sjávartengdi 
nýsköpun en þá þyrfti kannski eitt-
hvað annað nám þannig að náms-
greinarnar styddu hvor við aðra. 
Peter segir að stöðugt sé í deiglunni 
að kanna möguleika á að bjóða nýjar 
námsgreinar sem styðja hvor við aðra 
og jafnframt að gæði námsins sé sam-
bærilegt við það besta erlendis. Hjá 
Háskólasetrinu á Ísafirði er minnsta 
brottfall frá námi sem þekkist við há-
skóla hérlendis. Peter segir það skilj-
anlegt. Ef nemandi kemur vestur er 
hann ákveðinn að stunda námið og 
ljúka prófi, enda hefur hann kannski 
ekki svo mikið að gera fyrst í stað, þó 
eitthvað tómstundagaman geti komið 
til þegar líður á námið, s.s. tónlist eða 
íþróttir. En fyrst og fremst eigi skólinn 
og námsskráin að vera sá segull sem 
dregur fólk annars staðar frá landinu 
vestur að Ísafjarðardjúpi. 
- Verðið þið hjá Háskólasetrinu 
stundum vör við að fólki finnist gæði 
námsins ekki sem skyldi? 

„Nei. Við fáum nemendur alls staðar 
að úr heiminum, ekki síst frá Norður-
-Ameríku og Evrópu sem varla kæmu 
hingað ef þeim finndist námið ekki 
þess verði. Hér hafa verið nemendur 
sem koma frá Harvard-háskóla og 
Yale og nemandi frá Harvard fór til 
starfa hjá Biopol á Skagaströnd eftir 
að hann lauk námi hér. Það er boðið 
upp á nám í sjávarútvegsfræðum við 
Háskólann á Akureyri svo það verður 
ekki hér, en nemendur hér geta auð-
vitað farið í fjarnám við Háskólann 
á Akureyri og notið stuðnings hér. 
Sjávarútvegsnámið á Akureyri hefur 
verið í mikilli lægð nokkur undanfarin 
ár en nú er nemendum aftur að fjölga. 

Hér væri eflaust hægt að bjóða upp 
á nám eða námskeið í byggðaþróun, en 
upp á slíkt nám er víða boðið erlendis, 
“ segir Peter Weiss, forstöðumaður Há-
skólaseturs Vestfjarða. 

Peter Weiss við Íslandslíkan í ráðhúsi reykjavíkur. Peter styður hendinni á 
mynni vestfirskra fjarða.

Við bjóðum upp á 
nám í haf- og strand-
svæðastjórnun sem er  
tveggja ára nám og er 
kennt í lotum. Við gerðum 
okkur strax í upphafi von 
um að fá nemendur í þetta 
nám víðar að af landinu 
en frá Vestfjörðum.  Ár-
lega eru um 20 manns að 
stunda þetta nám.
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Food and fun hófst í MK
Árleg keppni matreiðslumanna 
víða að úr heiminum, Food and 
fun, sem haldin er hérlendis, var 
sett í Menntaskólanum í Kópavogi, 
en skólinn hýsir iðnnám í matvæl-
greinum sem er samningsbundið 
iðnnám sem tekur ýmist þrjú eða 
fjögur ár. Við setninguna sýndu 
nemendur að þeim er ýmislegt til 
lista lagt, jafnvel þótt námi sé alls 
ekki lokið. Það sýnir mikilvægi 
þessarar keppnir fyrir íslenska 
ferðaþjónustu að fjórir ráðherrar 

mættu þar, þ. e. Ragnheiður Elín 
Árnadóttir iðnaðarráðherra, Sig-
urður Ingi Jóhannsson sjávar-
útvegsráðherra, Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra og Ill-
ugi Gunnarsson mennta- og menn-
ingaráðherra. 

Námið í MK fer fram í skóla og 
á vinnustað og þurfa nemendur að 
vera komnir á námssamning áður en 
þeir hefja nám í skóla. Meginmark-
mið iðnnáms í matvæla-greinum 
er að nemendur hljóti nauðsynlega, 

almenna og faglega menntun til að 
takast á við þau störf sem tilheyra 
greinunum. Nemendur öðlast þekk-
ingu á hráefni, vélum, tækjum og 
öðrum búnaði ásamt þeim hrein-
lætiskröfum sem gerðar eru í mat-
vælagreinum. Að loknu námi í skóla 
og á starfsþjálfunarstað hafa nem-
endur öðlast víðtæka innsýn í helstu 
störf greinanna, tileinkað sér helstu 
verkþætti og þjálfast í sjálfstæðum 
vinnubrögðum og samstarfi við aðra. 
Áfangastjóri er Baldur Sæmundsson. 

Ólafsfjörður, saga útgerðar
Atvinnusaga Ólafsfjarðar er hin síð-
ari ár nátengd sjónum og hefur svo 
eflaust verið frá landnámi þótt í öðru-
vísi formi hafi verið. Landbúnaður 
var þó frá landnámi aðalatvinnugrein 
staðarins fram á þessa öld eins og 
annarra staða landsins, en sjósókn 
hefur þó óvíða verið eins mikilvæg 
og á Ólafsfirði. Haustið 1904 kom 
fyrsti vélbáturinn til Ólafsfjarðar, 
Hæringur EA 186. Ári síðar kom 
svo Ólafur bekkur , og fleiri fylgdu í 
kjölfarið. Ólafsfirðingar voru, ásamt 
Hríseyingum brautryðjendur í vél-
bátaútgerð á Norðurlandi. Til marks 
um sterka stöðu sjósóknar frá Ólafs-
firði þá áttu Ólafsfirðingar árið 1907 
14 vélbáta auk fjölda árabáta. Bátarnir 
stækkuðu sífellt og krafan um um-
bætur í hafnargerð óx að sama skapi. 

Tímabilið 1926-1930 er að mörgu 
leyti merkilegt skeið í sögu bæjarins. 
Það má segja að það sé undanfari nú-
tíma atvinnuhátta í sjávarútvegi Ólafs-
firðinga, tengi gamla tímann og þann 
nýja. Árabátaútgerð lýkur, hlutdeild 
minnstu vélbátanna í aflamagninu 
minnkar en ný skip, um og yfir 20 tonn, 
koma fram. Þá byrja einnig tilraunir 
með vetrarróðra byrja. 

Um 1945 varð mikil endurnýjun í 
bátaflota Ólafsfirðinga, en gerð þeirra 
var svipuð og áður. Á árunum 1955 - 
1960 ráku Ólafsfirðingar, Húsvíkingar 
og Sauðkrækingar saman togarann 
Norðlending ÓF-4 en um 1960 koma 
stærri skip, stálskip með siglinga-
tækjum og nýrri veiðitækni í fjörðinn. 
Árið 1967 hættu Ólafsfirðingar að 
senda báta suður á vertíð eins og tíðkast 
hafði en hófu þess í stað að gera út frá 
Ólafsfirði allt árið. Árið 1973 kom fyrsti 
skuttogarinn, Ólafur Bekkur ÓF-2 til 
Ólafsfjarðar og ári síðar Sólberg ÓF-
12 og með komu þessara togara hefst 
tímabil skuttogaranna. Þrátt fyrir erfið 
hafnarskilyrði hafa Ólafsfirðingar yf-
irleitt staðið framarlega í útgerð, og 
skipastóll þeirra og afli oftast verið 
mikill miðað við stærð staðarins og er 
svo enn. 

Salthús á Kleifunum
Árið 1879 reistu Siglfirðingar salthús 
á Kleifunum. Laust eftir 1890 reistu 
Akureyringar salthús í „Horninu.“ Um 
1920 hættu Ólafsfirðingar að selja Ak-
ureyringum fisk og fóru að verka sjálfir. 
Fjöldi aðila og fyrirtækja hefur komið 
við sögu söltunar á Ólafsfirði, bæði 
stór og smá, enda á saltfiskverkun sér 
ríka hefð á Ólafsfirði a.m.k. á þessari 
öld. Verkun síldar hófst á Ólafsfirði 
árið 1935 og skaut styrkari stoðum 
undir atvinnulífið og jók fjölbreytni 
þess, en síldarsöltun varð aldrei ráð-
andi þáttur, heldur skipaði þorskurinn 
alltaf fyrsta sætið. Síldveiðar og vinnsla 
er mikil á árunum 1961-1966, en lögð-
ust af frá Ólafsfirði árið 1968. Sumarið 
1930 var hafist handa við byggingu 
frystihúss á Ólafsfirði, það var rekið í 
nokkur ár en 1941 var það lagt niður 
og breytt í Hraðfrystihús Ólafsfjarðar 
hf. Árið 1941 hefst hraðfrysting hjá 
Hraðfrystihúsi Ólafsfjarðar hf. og árið 
1962 tók til starfa Hraðfrystihús Magn-
úsar Gamalíelssonar. Í gegnum tíðina 
hafa Ólafsfirðingar reynt ýmislegt fyrir 
sér í vinnslu sjávarfangs. Fiskiðjuver 
Ólafsfjarðar, sem var niðursuðuverk-
smiðja, tók til starfa 1949, en átti 
stuttan líftíma. Árið 1950 var beina-
verksmiðja byggð á Ólafsfirði og árið 
1957 var hægt að bræða síld. Hún var 
stækkuð 1963 og ný verksmiðja reist á 
rústum þeirra gömlu árið 1984. Engin 
starfsemi hefur verið í verksmiðjunni 
síðan 1998. Árið 1986 var gerð til-
raun með kavíarvinnslu á Ólafsfirði á 
vegum Sævers hf. Og rækjuverksmiðja 
var rekin um nokkurt skeið á vegum 
Magnúsar Gamalíelssonar hf. , en var 
seld burtu árið 1991. Landvinnsla í 
Ólafsfirði hefur dregist nokkuð saman 
á undanförnum árum. 

Um þessar mundir eru liðin 116 ár 
frá fæðingu Magnúsar Gamalíelssonar 
útgerðarmanns í Ólafsfirði en hann 
fæddist í Fljótum árið 1899. Hann var 
um langt skeið helsti athafnamaður þar 
í bænum og lét til sín taka á ýmsum 
sviðum, mest þó í sjávarútvegsmálum. 

Þótt hann hafi fæðst með tvær hendur 
tómar tókst honum á 85 ára langri 
ævi að byggja upp fyrirtæki sem var 
í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja 
á Norðurlandi þegar best lét. Þorpið í 
Ólafsfirði var lítið þegar Magnús kom 
þangað í fyrsta sinn. Það var kallað 
Ólafsfjarðarhorn eða bara Horn og þar 
bjuggu 289 manns. Það hafði byrjað 
að myndast árið 1883 og allir íbúarnir 
fengust við að veiða fisk eða verka fisk. 
Höfn var engin, aðeins flotbryggjur 
sem settar voru fram á vorin. Útgerð 
var því bundin við litla báta sem auð-
velt var að setja á land. Árið 1928 hóf 
Magnús sína eigin útgerð með því að 
hann keypti átta tonna bát sem hét 
Barði. Meðeigandi hans var Gunnar 
Guðlaugsson frá Akureyri. 

Árið 1930 eignaðist Magnús vél-
bátinn Einar Þveræing EA-537. Hann 
var tólf tonn og smíðaður úr eik og 
furu það ár á Akureyri. Sama ár var 
í fyrsta sinn gerð sú tilraun að senda 
stærstu bátana suður á land á vertíð 
frá janúar til aprílloka í stað þess að 
hafa þá verkefnislausa. Varð það upp 
frá því mjög algengt allt til ársins 1966 
og fylgdi margt verkafólk með suður 
í atvinnuleit. Magnús gerði sér grein 
fyrir því hve skaðlegt þetta var fyrir 
vöxt Ólafsfjarðar og þess vegna barð-
ist hann ötullega fyrir gerð hafnar í 
bænum. Hann var með Einar Þveræing 
til ársins 1933. Þá fór hann í land og 
sinnti upp frá því stjórnunarstörfum. 
Árið 1937 keypti Magnús mun stærra 
skip, Önnu EA-12. Hún var 28 tonn 
og gerð út á línu, færi og síld. Magnús 
hóf fiskverkun um líkt leyti og hann 
byrjaði útgerð sína. Á þeim árum verk-
uðu Ólafsfirðingar mestan hluta afla 
síns í salt en einnig töluvert í skreið. 
Fiskurinn var ýmist sólþurrkaður eða 
seldur blautverkaður. Árið 1950 fékk 
Magnús lóð nyrst í Ólafsfirði til að 
reisa þar svokallað þurrkhús sem tók 
til starfa árið 1955. Þar fór verkun og 
þurrkun saltfisksins fram undir einu 
þaki og voru slík hús þá ný af nálinni 
hér á landi. Á sama tíma hóf Magnús 

rekstur saltfiskverkunar í Keflavík í 
félagi með Halldóri Kristinssyni, hálf-
bróður sínum. Fyrirtækið hét Þristur 
sf. og starfaði í fimm ár. 

Skuttogari til  
Ólafsfjarðar 1973
Ólafsfirðingar eignuðust sinn fyrsta 
skuttogara árið 1973. Það var Ólafur 
Bekkur ÓF-2 sem Útgerðarfélag Ólafs-
fjarðar hf. lét smíða í Japan. Hrað-
frystihús Magnúsar Gamalíelssonar 
var einn af stærstu hluthöfunum í 
þessu fyrirtæki. Í maí 1979 lauk í 
Slippstöðinni á Akureyri smíði þriðja 
skuttogarans sem Ólafsfirðingar eign-
uðust. Það var Sigurbjörg ÓF-1, 499 
lesta skip og stærsta fiskiskipið sem 

byggt hafði verið hér á landi. Kaup-
andinn var Magnús Gamalíelsson hf. 
Þetta var fimmta Akureyrarskipið sem 
Magnús eignaðist. Líklega eru þeir fáir, 
ef nokkrir, íslenskir útgerðarmenn sem 
sýnt hafa innlendri skipasmíð jafn-
mikið traust og velvilja og Magnús 
Gamalíelsson gerði. 

Árið 1989 keypti Hraðfrystihús 
Ólafsfjarðar frystihús, rækjuverk-
smiðju, saltfiskverkun og hlut Hrað-
frystihúss Magnúsar Gamalíelssonar 
hf. á Ólafsfirði í ísfisktogaranum Ólafi 
Bekk en Hraðfrystihús Ólafsfjarðar 
yfirtók skuldir Hraðfrystihúss Magn-
úsar Gamalíelssonar. Hraðfrystihús 
Ólafsfjarðar átti fyrir frystihús, salt-
fiskverkun, bræðslu og hlut í togar-
anum Ólafi Bekk. Hraðfrystihús 
Magnúsar Gamalíelssonar átti áfram 
frystitogarann Sigurbjörgu og bátinn 
Snæbjörgu en síðan rann sú útgerð 
öll inn í Þormóð Ramma á Siglufirði 
sem reyndar er í dag með einhverja 
starfsemi í Ólafsfirði. Árið 1997 leigir 
Sæunn Axels rekstur Hraðfrystihúss 
Ólafsfjarðar til fimm ára, en starfsemin 
var þá vaxandi hjá Sæunni Axels. 

Vegna gerðar Héðinsfjarðargangna 
hafa atvinnumál Ólafsfjarðar meira 
tengst Siglufirði, m.a. í togaraútgerð, 
en í Ólafsfirði er þó ýmiss smærri starf-
semi tengd sjávarútgerð en eitt stærsta 
fyrirtækið þar í dag er fiskverkunar 
og útflutningsfyrirtækið Norlandia 
sem Ásgeir Logi Ásgeirsson, sonur 
Sæunnar Axels rekur. 

Hraðfrystihús Magnúsar Gamalíelssonar meðan það var og hét. Magnús Gam-
alíelsson var helsta driffjöður sjósóknar og atvinnulífs á staðnum á síðustu öld.

Árið 1941 hefst hrað-
frysting hjá Hraðfrysti-
húsi Ólafsfjarðar hf. og 
árið 1962 tók til starfa 
Hraðfrystihús Magnúsar 
Gamalíelssonar. Í gegnum 
tíðina hafa Ólafsfirðingar 
reynt ýmislegt fyrir sér í 
vinnslu sjávarfangs. Fisk-
iðjuver Ólafsfjarðar, sem 
var niðursuðuverksmiðja, 
tók til starfa 1949, en átti 
stuttan líftíma.

Margrét Friðriksdóttir skólameistari MK, Birkir Hólm Guðnason, fram-
kvæmdastjóri Icelandair og ráðherrarnir ragnheiður Elín, sigurður Ingi og 
Gunnar Bragi sveinsson. 

Þrír kokkar að undirbúa góða rétti fyrir opnun á Food and fun. 
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Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

www.promens.is/tempra

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Promens Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Viðbótarsjókvíaeldi í Reyðarfirði
Skipulagsstofnun hefur fallist á 
matsáætlun vegna 10.000 tonna við-
bótarframleiðslu Laxa fiskeldis á laxi 
í Reyðarfirði og hefur hafnarstjórn 
sveitarfélagsins Fjarðabyggðar 
fallist á það. Hafnarstjórn fjallaði 
um málefni Mjóafjarðarhafnar 
hvað varðar bryggjukrana. Fram-
kvæmdastjóra var falið að vinna 

málið áfram og finna krana sem 
leysir kranamál í Mjóafirði. Opnuð 
voru nýlega tilboð í þekju og lagnir á 
Norðfirði. Tvö tilboð bárust í verkið 
og átti Nestak lægst boðið upp á 38,6 
milljónir króna, eða 83,1% af kostn-
aðaráætlun sem var 46,4 milljónir 
króna. Gengið var til samninga við 
lægstbjóðanda. 

Vaxandi fjöldi fólks hefur atvinnu af sjókvíaeldi og um leið aukast útflutn-
ingstekjur af þessari starfsemi.

Creditinfo: 

Hlutfall framúrskarandi 
fyrirtækja hæst á Austurlandi
Fyrirtækið Creditinfo tilnefnir árlega 
framúrskarandi fyrirtæki í þremur 
stærðarflokkum. Með valinu er verið 
að veita viðurkenningu fyrir ráðdeild 
í rekstri og stöðugleika þar sem fyr-
irtækin þurfa að uppfylla ákveðnar 
kröfur þrjú ár í röð. Samtals í flokk-
unum þremur voru tilnefnd 577 fyr-
irtæki og hefur þeim fjölgað um 115 
frá síðasta ári. Niðurstaðan í ár er sú 
að tvö af hverjum 100 fyrirtækjum á 
landinu eru metin framúrskarandi 
samkvæmt kröfum Creditinfo. 

Hlutur sjávarútvegsfyrir-
tækja áberandi stór
Í flokki stórra fyrirtækja er Síldar-
vinnslan í fimmta sæti sem fram-
úrskarandi fyrirtæki en Samherji 
situr þar á toppnum. Dótturfyrirtæki 
Síldarvinnslunnar, Laxá á Akureyri, er 
á listanum yfir framúrskarandi fyrir-
tæki 2014 og þar eru einnig eftirtalin 
fyrirtæki sem Síldarvinnslan á hlut í: 

Fjarðanet, G. Skúlason og Runólfur 
Hallfreðsson. Eftirtektarvert er að 
hlutfall framúrskarandi fyrirtækja er 
hæst á Austurlandi en þar eru 2,57% 
fyrirtækja metin framúrskarandi. Eins 
vekur athygli hve mörg sjávarútvegs-
fyrirtæki raðast í efstu sætin í flokki 
stórra fyrirtækja en á meðal 20 efstu 
eru þau tæplega helmingur. 

Skinney-Þinganes er framúrskar-
andi fyrirtæki ársins 2014 að mati 
Creditinfo og hlaut fyrirtækið sérstaka 
viðurkenningu fyrir að vera efst þeirra 
fyrirtækja sem komu ný inn á listann. 

Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum er 
í 18. sæti á lista fyrirtækja sem stóðust 
styrkleikapróf Creditinfo og eru þar 
með útnefnd framúrskarandi fyrirtæki 
2014. Af alls hátt í 33.000 skráðum fé-
lögum í íslensku hlutafélagaskránni 
stóðust einungis 577 styrkaleikaprófið. 
Þetta segir að sjálfsögðu mikið um 
sögu um stöðu og styrk VSV sem fyr-
irtækis, enda þarf talsvert til að komast 

í þennan úrvalsflokk hjá Creditinfo 
og einungis 1,7% fyrirtækja standast 
þessar kröfur!

Skilyrði Creditinfo fyrir því að telja 
fyrirtæki framúrskarandi er ársreikn-
ingi skilað til Ríkisskattstjóra síðastliðin 
þrjú ár; líkur á alvarlegum vanskilum 
eru innan við 0,5%; rekstrarhagnaður 
(EBIT) hefur verið jákvæður þrjú ár í 
röð; ársniðurstaða hefur verið jákvæð 
þrjú ár í röð; eiginfjárhlutfall 20% eða 
meira þrjú rekstrarár í röð; eignir hafa 
numið 80 milljónum króna eða meira 
þrjú ár í röð. 

Bestu fyrirtæki ársins samkvæmt 
greiningu Creditinfo eru neðangeind, 
athyglisverður er hlutur sjávarútvegs-
fyrirtækja á þeim lista; 

• Samherji
• Icelandair Group
• Horn Fjárfestingarfélag
• HB Grandi
• Síldarvinnslan
• Icelandair

• Össur
• Skinney-Þinganes
• Marel
• Norðurál Grundartangi
• Gjögur
• Ísfélag Vestmannaeyja
• Reginn
• Dalsnes
• Tryggingamiðstöðin
• Útgerðarfélag Akureyringa

• Vátryggingafélag Íslands
• Vinnslustöðin
• Medis
• Sjóvá-Almennar tryggingar
• Eimskipafélag Íslands
• Kaupfélag Skagfirðinga
• FISK-Seafood
• Bláa lónið
• Hampiðjan 

Skinney-Þinganes: 

Hráefni frá frysti-
húsinu dælt yfir 
höfnina í fiski-
mjölsverksmiðjuna
Undanfarið ár hafa staðið yfir 
framkvæmdir við lagningu röra 
frá frystihúsi fyrirtækisins Skinn-
eyjar-Þinganes yfir í fiskimjöls-
verksmiðjuna. Tilgangur verksins 
er að dæla því hráefni sem flokkast 
frá við frystingu beint yfir í verk-
smiðjuna í stað þess að keyra með 
það á sérútbúinni bifreið. Grafinn 
var 12 metra djúpur skurður þvert 
yfir höfnina þar sem röralögnunum 

var sökkt ofan í. Frágangi á lögn-
unum og viðeigandi dælubúnaði er 
nú lokið og dæling á hráefni milli 
húsa hafin. Framkvæmdin skilar 
margvíslegum ávinningi fyrir fyr-
irtækið og samfélagið í heild. Með 
henni dregur til dæmis stórlega úr 
umferð um hafnarsvæðið og þar af 
leiðandi dregur úr slysahættu og 
meðhöndlun hráefnisins verður 
betri. 

Flaggskip fiskiskipaflota skinneyjar-Þinganes, Ásgrímur Halldórsson sF-250.



SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta
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Kominn til þess að vera
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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HVALUR HF.

Snæfellsbær

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Merki Eimskips
The Eimskip logo

Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí
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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

10.  Mars 2015ALDAN12
Fjallabyggð: 

Flotbryggja 
sett milli 
Togara-
bryggju og 
Ingvars-
bryggju
Hafnarnefnd sveitarfélagsins 
Fjallabyggðar tók fyrir nokkru 
við erindi Valgeirs T. Sigurðssoar 
þar sem óskað er eftir því að sett 
verði varanleg flotbryggja milli 
Togarabryggju og Ingvarsbryggju á 
Siglufirði, sem nota megi sem við-
legu fyrir sjóflugvélar í tengslum 
við útsýnisferðir frá Akureyri til 
Siglufjarðar. Hafnarstjórn sam-
þykkti að setja 8 metra einingu á 
ofangreindan stað til reynslu sum-
arið 2015 og óskar eftir tillögu um 
gjaldtöku vegna viðlegu frá yfir-
hafnarverði og hafnarstjóra. 

Hafnarstjórn telur rétt og tíma-
bært að endurnýja flotbryggjuna í 
Ólafsfirði og leggur til að keyptar 
verði tvær 20 metra einingar með 16 
st. festipollum á flotbryggjur, tengla-
stólpum og landgangi. Öryggis-
stigar og botnfestur ásamt vinnu og 
flutningi fylgja kaupum þessum en 
áætlaður kostnaður er 16,6 milljónir 
króna. . Lagt var fram uppfært tilboð 
frá Króla í flotbryggju í Ólafsfirði. 

Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands: 

Verðmæti unnin úr augum karfa
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands 
verða afhent við hátíðlega athöfn á 
Bessastöðum í síðasta mánuði. Verð-
launin eru veitt þeim námsmönnum 
sem hafa unnið framúrskarandi starf 
við úrlausn verkefnis sem styrkt var 
af Nýsköpunarsjóði námsmanna sl. 
sumar. Stjórn sjóðsins valdi fimm önd-
vegisverkefni sem unnin voru sum-
arið 2014 en aðeins eitt hlaut viður-
kenninguna en forseti Íslands afhenti 
verðlaunin. Verkefnin sem tilnefnd eru 
sem öndvegisverkefni eiga það sam-
eiginlegt að vera vel unnin og frumleg 
en eru afar ólík innbyrðis og sýna vel 
þá fjölbreytni sem einkennir verkefni 
sem sjóðurinn veitir styrki til. Þessi 
fjölbreytni endurspeglar ennfremur 
það frjóa og margbreytilega starf 
og nám sem háskólanemar á Íslandi 
leggja stund á. Verkefnin sem tilnefnd 
eru til verðlaunanna 2015 voru aukin 
verðmæti úr vinnslu á karfa - Rannsók 
á efnsamsetningu og lífvirkni slíms 
úr karfaaugum; Eden hugmynda-
fræðin og hlýleiki á Öldrunarheim-
ilum Akureyrar; íslenskir þjóðstígar: 
stefnumótun um gönguleiðir á Íslandi; 
Íslenskuþorpið; leið til þátttöku í sam-
skiptum á íslensku og loks sjálfvirkt 
gæðamat augnbotnamynda, en það 
verkefni varð hlutskarpast. 

Lífvirkni slíms  
úr karfaaugum
Verkefnið aukin verðmæti úr vinnslu á 
karfa - rannsókn á efnasamsetningu og 
lífvirkni slíms úr karfaaugum er unnið 
af Friðriki Þór Bjarnasyni sjávarútvegs-
fræðingi frá Háskólanum á Akureyri og 

meistaranemi í fiskeldi við Háskólann 
í Bodø Noregi. Hráefni kom frá Sam-
herja hf. 

Sú venja hefur lengi tíðkast meðal ís-
lenskra sjómanna, að þegar þeir stinga 
sig á oddhvössum uggum karfa þá hafa 
þeir einfaldlega skorið í augu fisksins 
og borið slímið í stungusárið. Þannig 
hafa þeir komið í veg fyrir sýkingu 
og bólgur og minnkað verk. Þetta var 
kveikjan að verkefninu en tilgangur 
þess var að varpa ljósi á hvort nýta 
megi slím úr augum karfa (Sebastes) til 
framleiðslu efna sem hafa eftirsóknar-
verða lífvirkni sem mögulega mætti 
nota í ýmsan iðnað, svo sem í snyrti-
vörur, sem fæðubót, o. fl. Niðurstöður 
sýna að andoxunarvirkni er að finna 
í augnslími úr karfa en meðhöndlun 
slímsins og aðferðir sem notaðar eru 
við útdrátt virkninnar ráða miklu um 
mælt próteininnihald og þá lífvirkni 
sem mæld var í verkefninu. Áhugavert 
væri í framhaldinu að rannsaka bólgu-
hamlandi virkni augnslímsins svo og að 
einangra og rannsaka frekar þau prótein 
sem er að finna í augnslíminu. 

Sjálfvirkt gæðamat  
augnbotnamynda
Verkefnið sem bar sigur úr býtum, 
Sjálfvirkt gæðamat augnbotnamynda, 
er unnið af Benedikt Atla Jónssyni, 
nema í rafmagns- og tölvuverkfræði 
við HÍ. Verkefnið er unnið í sam-
starfi Oxymap, Háskóla Íslands og 
Landsspítalann. Augnbotnamyndir 
eru mikilvægar í augnlækningum til 
að greina og fylgjast með augnsjúk-
dómum. Árangur slíkrar greiningar 
ræðst þó af myndgæðum þar sem léleg 
myndgæði geta falið læknisfræðileg 
ummerki og valdið rangri greiningu. 
Hingað til hefur reynst erfitt að meta 
gæði mynda m.t.t. skerpu á meðan 
sjúklingur er í skoðun. Í verkefninu 
var þróuð sjálfvirk aðferð til að meta 
gæði augnbotnamynda. Aðferðin 
hjálpar þeim sem tekur myndir að sjá 
strax hvort myndirnar eru nægilega 
góðar og voru 254 augnbotnamyndir, 
af jafnmörgum einstaklingum, notaðar 
til að þjálfa gervigreindar-reiknirit til 
þessa meta skerpu og fókus í myndum. 
Niðurstöður reikniritsins voru síðan 

bornar saman við einkunnir frá sér-
fræðingum. Sjálfvirka aðferðin, sem 
var þróuð í þessu verkefni, metur 
myndgæði með mun áreiðanlegri 
hætti en sérfræðingar. Hún tryggir því 
að myndatakan verður skilvirkari og 
áreiðanlegri. Þannig verður t.d. ólík-
legra að endurtaka þurfi myndatöku 
síðar vegna lélegra myndgæða. Í því 
felst sparnaður og greiningin verður ör-
uggari vegna betri myndgæða. Að auki 
felur aðferðin í sér ýmsa möguleika 
til hagnýtingar sem hugbúnaðarvara 
fyrir augnbotnamyndatöku og fleira. 
Sjálfvirka aðferðin mun verða hluti af 
næstu hugbúnaðaruppfærslu íslenska 
hugbúnaðarfyrirtækisins Oxymap, sem 
hefur þróað tæki og hugbúnað til að 
greina augnbotnamyndir. Aðferðin er 
nú einnig komin í notkun á Landspít-
alanum og áhugi er á henni erlendis. 

Verðlaunahafarnir ásamt forseta Íslands.

Friðrik Þór Bjarnason, sjávarútvegs-
fræðingur.



FLÖKUNARVÉL

BRýNiNgAVÉL

C-2011

HAUSARi

ROÐFLÉTTiVÉL

HÁÞRÓUÐ, SKiLViRK Og gLÆSiLEg

FiSKViNNSLUTÆKi

C-2030

Curio ehf.  /  Eyrartröð 4  /  220 Hafnarfirði   /  Sími: 587 4040 /  Netfang: curio@curio.is

C-3027

Vélarnar frá Curio eru vinnuþjarkar sem sjá um hausningu, 
flökun, roðflettingu og brýningu og að sjálfsögðu er hægt 
að stilla vélarnar þannig að þær passi fyrir ólíkar fisktegundir.
Einn viðskiptavinur getur verið að vinna ýsu, sá næsti er 
að vinna keilu og steinbít.

Curio aðlagar hverja vél að þeirri tegund sem viðskiptavinur 
óskar eftir og þörfum.

Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á heimasíðu okkar, 
við svörum öllum spurningum fljótt og vel og 
með mikilli ánægju.

www.curio.is

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri 
hugmyndaauðgi. Við leiðum saman alúðina sem felst í hand-
smíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit 
og setjum saman öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter 
og mikla vinnslugetu.

Við erum stolt af vélunum okkar. Þær bera þess merki og við 
sýnum það í verki með góðri þjónustu þar sem allir slithlutir 
eru til á lager þegar þörfin kallar.

C-2015
Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm

Hæð: 800 mm
Þyngd: 100 kg

Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m

Hæð: 2.25 - 2.35m

Lengd: 2.9m
Breidd: 1.9m

Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 200 mm
Breidd: 170 mm

Hæð: 150 mm
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Vegleg gjöf afhent 
Véltækniskólanum
- vélstjórnarnám býðst víða
Véltækniskólinn er öflugur skóli sem 
býður upp á vandað nám sem er í 
senn hátækni og handverk. Nám í 
Véltækniskólanum hentar þeim sem 
hafa áhuga á vélum, rafmagni og 
flóknum tækjabúnaði. Námið gefur 
möguleika á vel launuðum störfum 
þar sem gert er ráð fyrir að menn 
geti unnið sjálfstætt og borið ábyrgð. 

Meginmarkmið náms í vélstjórn-
arfræðum er að veita nemendum þá 
faglegu grunnþekkingu og þá verklegu 
færni að nemendurnir, eftir að hafa 
öðlast kynni við starfsvettvanginum, 
séu færir um að hafa með höndum 
örugga stjórn á vélbúnaði skipa eða á 
vélbúnaði framleiðslufyrirtækja. 

Samkvæmt lögum um framhalds-
skóla stendur vélstjórnarnám til 
boða í eftirfarandi skólum sem starfa 
skv. lögum um framhaldsskóla, nr. 
92/2008: 
 I. Tækniskólinn - smáskipa-

vélavörður og vélstjórnarbraut 
A-D (kjarnaskóli)

 II. Verkmenntaskólinn á Akureyri 
- vélstjórnarbraut A-D

 III. Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
- smáskipavélavörður og vél-
stjórnarbraut A

 IV. Framhaldsskólinn í Austur-
-Skaftafellssýslu - vélstjórnar-
braut A og B

 V. Framhaldsskólinn í Vestmanna-
eyjum - vélstjórnarbraut A og B

 VI. Menntaskólinn á Ísafirði - vél-
stjórnarbraut A og B

 VII. Fjölbrautaskóli Norðurlands 
vestra, Sauðárkróki - vélstjórn-
arbraut A

Markmið vélstjórnarnám A, 750 
kW réttindi er að mennta þá sem 

hyggjast afla sér réttinda til starfa á 
skipum með vélarafl minna en 750 kW 
og sækjast ekki eftir frekara vélstjórn-
arnámi. Gert er ráð fyrir að atvinnu-
þátttaka fram til 18 ára aldurs veiti 
nemanda þann grunn að hann sé fær 
um að takast á við nám sem skipulagt 
er í samræmi við þessa námsbrautar-
lýsingu. Réttindin fást að fullnægðum 
skilyrðum um siglingatíma og starfs-
þjálfun. 

Í byrjun þessa mánaðar heimsóttu 
bræðurnir Sverrir og Guðmundur 
Sveinssynir Tækniskólann og færðu 
Véltækniskólanum að gjöf 7.093.594 
krónur. . Gjöfin sem er Minninga-
sjóður Bjarna Þorsteinssonar og Mark-

úsar Ívarssonar, er til skilgreindra 
kaupa á tækjum og búnaði fyrir 
skólann. Sjóðurinn hefur ætíð verið 
í vörslu Vélsmiðjunnar Héðins, sem 
nú er Héðinn hf. Nú þegar er búið að 
ráðstafa fénu til kaupa á tækjum sem 
stuðla að aukinni færni, þekkingu og 
frumkvæði nemenda.

sverrir, Þorsteinn, Guðmundur og Böðvar á spjalli í vélasal. Þeir Bjarni Þor-
steinsson og Markús Ívarsson, stofnuðu sameignarfélagið Vélsmiðjuna Héðin 
árið 1922. Þegar Bjarni féll frá árið 1938 stofnsettu ýmsir velunnarar sjóð til 
minningar um hann. Markús féll frá árið 1943 og söfnuðu þá starfsmenn og 
aðrir velunnarar fjárhæð, sem var látin renna inn í minningarsjóð Bjarna og 
við það tækifæri var afráðið að breyta nafni sjóðsins í Minningarsjóð Bjarna 
Þorsteinssonar og Markúsar Ívarssonar.

Stóri kampalampi eina nýtan-
lega rækjutegundin hér við land 
Við Ísland finnast um 25 tegundir af 
rækjum og þar er stóri kampalampi 
algengasta rækjutegundin við Ís-
land. Hún er jafnframt sú eina sem 
hefur efnahagslega þýðingu og fór 
ársaflinn yfir 70 þúsund tonn þegar 
mest var. Almennt er lítil þekking 
á rækjutegundum sem ekki eru 
nýttar hér við land en í erindi sem 
Ingibjörg Jónsdóttir, sérfræðingur 
á Hafrannsóknastofnun, flutti í 
húsakynnum stofnunarinnar og 
nefndist „Rækjutegundir við Ísland“ 

var fjallað um nokkrar þeirra t.d. 
órækju, ísrækju, pólrækju og sabins-
rækju. Farið verður yfir helstu ein-
kenni, útbreiðslu, búsvæði og aðra 
áhugaverða þætti er varða lífsferla 
þeirra.

Samkvæmt upplýsingum Hafrann-
sóknastofnunarinnar er alls yfir 2000 
tegundir af rækjum þekktar úr sjó og 
ferskvatni. Flestar þeirra lifa í sjó, en 
aðeins lítill hluti er nýttur. Rækjur 
halda sig bæði á köldum og heitum 
svæðum, þær hafa aðlagast ýmsum 

búsvæðum og er að finna frá yfir-
borðslögum og niður á 5000 m dýpi.

Aðalfundar Sjómanna-
félags Íslands
- öryggi sjómanna stefnt í tvísýnu
Aðalfundur Sjómannafélags Íslands 
var haldinn milli jóla og nýárs að 
venju. Öryggismál sjómanna voru 
þar í miklum forgangi. Samþykkt 
var ályktun þar sem segir m.a. að 
árið 2014 máttu sjómenn sæta því að 
öryggi þeirra væri stefnt í tvísýnu. 
Seinagangur Landhelgisgæslunnar 
hafi enn eitt árið verið fréttefni 
fjölmiðla. Síðan segir: „Þann 5. 
desember síðastliðinn fékk stýri-
maður á Örfirisey hjartaáfall þar 
sem togarinn var staddur 30 mílur 
útaf Ísafjarðardjúpi. Það tók þyrlu 
Gæslunnar þrjár klukkustundir að 
komast að togaranum en hún hafði 
verið yfir gosstöðvunum norður af 
Vatnajökli þegar neyðarkall barst. 
Viðbragðstími varð þrjár klukku-
stundir í stað klukkustundar. Allan 
þann tíma var stýrimaður meðvit-
undarlaus í bráðri lífshættu. Það var 
eingöngu fyrir snarræði og fumlaus 
viðbrögð félaganna um borð að lífi 
hans var bjargað. Það tók Gæsl-
una tólf tíma að manna varðskipið 
Þór þegar Akrafellið strandaði 
við Vattarnes í byrjun september. 
Gæslunni er haldið í fjársvelti og 
starfsfólki gert erfitt fyrir. Enginn 
starfandi skipherra var á landinu 
þegar neyðarkall barst frá Akrafell-
inu og áhöfn kölluð úr fríi. Tólf 
tímum eftir strandið fyrir austan 
lagði Þór loks úr Reykjavíkurhöfn 
áleiðis austur meðan Akrafellið 
var dregið inn Eskifjörð. Fyrir 
nokkrum árum hafði Gæslan þrjár 
áhafnir til að manna tvö skip en er 
nú aðeins með eina og hálfa áhöfn 
til að manna eitt skip hverju sinni. 
Nokkrum dögum eftir hörmungar-
sögu Akrafells var flutningaskipinu 
Green Freezer bakkað upp í fjöru 
fyrir austan. Gæslan þurfti þá að 
beita þá íhlutunarrétti til þess að ná 
skipinu af strandstað. Aðalfundur 
Sjómannafélags Íslands krefst þess 
að stjórnvöld geri dugmiklu starfs-
fólki Landhelgisgæslunnar kleift 
að standa við markmið um öryggi 
sjófarenda.“

Aðrar ályktanir
Fjárskortur Hafró
Skip Hafrannsóknarstofnunar liggja í 
höfn vegna fjárskorts svo ekki er hægt 
að stunda eðlilegar hafrannsóknir á 
sama tíma og milljarðar renna í rík-
issjóð í formi skatta frá sjávarútvegi; 
veiðileyfagjöld, sérstök veiðileyfagjöld 
og hvað allt sú görótta mixtúra heitir. 
Aðalfundur Sjómannafélags Íslands 

krefst þess að Hafró verði gert kleift að 
halda úti eðlilegum hafrannsóknum. 

Aðför Rio Tinto og  
Aloca að sjómönnum
Rio Tinto Alcan í Straumsvík og 
Alcoa á Reyðarfirði hafa um nokkurra 
ára skeið grafið undan íslenskri sjó-
mannastétt. Útflutningur álveranna 
hefur verið í höndum hentifánaspek-
úlanta sem stefna öryggi á hafinu í 
tvísýnu með afdönkuðum ryðkláfum 
og sjómenn sem þekkja lítt eða ekkert 
til siglinga í N-Atlantshafi, svo sem 
dæmin sanna. Siðblindir spekúlantar 
brjóta á réttindum manna og stefna 
öryggi í tvísýnu í skjóli álveranna 
í Straumsvík og á Reyðarfirði. Það 
er óásættanlegt að alþjóðlegir auð-
hringar, sem hafa hringað um sig hér 
á landi og nýta auðlindir þjóðarinnar, 
grafi undan íslenskri sjómannastétt 
og stefni öryggi á hafinu í tvísýnu. 
Aðalfundur Sjómannafélags Íslands 
krefst þess að erlendir auðhringar sem 
nýta íslenskar orkulindir virði rétt sjó-
manna til jafns við aðra starfsmenn 
sem skapa verðmæti á grundvelli 
náttúruauðlinda þjóðarinnar. Þess 
er krafist að stjórnvöld grípi inn í þá 
ósvinnu sem nú viðgengst. 

Endurteknar árásir  
á kjör sjómanna
Sjávarútvegi hefur verið haldið í 
óvissu allan þennan áratug og nú-
verandi ríkisstjórn hefur haldið 
þeirri iðju áfram. Ekki hefur tekist 
að koma löggjöf um sjávarútveg í 
gegn um þingið. Sjómannasamningar 
hafa verið lausir eftir að LÍÚ í janúar 
2011 setti fram ósvífnar kröfur um 
kjaraskerðingu. Sjómenn hafa þurft 
að verja hendur sínar gagnvart út-
gerðarmönnum og stjórnvöldum 
sem sviptu þá sjómannaafslætti. 
Aðalfundur Sjómannafélags Íslands 
mótmælir endurteknum árásum á 
kjör sjómanna, jafnframt því sem þess 
er krafist að í ný lög um sjávarútveg 
verði allur sjávarafli seldur í frjálsum 
viðskiptum. 

Jónas Garðarsson, formaður sjó-
mannafélags Íslands.
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Sérsmíðum einnig eftir þörfum

Almenn þjónusta við útgerðir
Hjá Tækni ehf er starfrækt vélaverkstæði þar sem boðið er uppá fjölbreytta 

þjónustu þegar kemur að viðgerðum á vélum og almennri málmsmíði. 

Má þar nefna heildarupptektir á smærri vélum, gírum, túrbínum og spíssum.

Hreinsum kæla og vélahluti með Ultrasonic - hátíðni bylgjum.
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Öll almenn skipaþjónusta
√ Stálsmíði
√ Vélvirkjun
√ Vinnslubúnaður
√ Háþrýstiþvottur og málun
√ Skrúfuviðgerðir
√ Trésmíði
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ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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