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Rækjuvinnsla hafin hjá 
Meleyri á Hvammstanga
Meleyri á Hvammstanga, ein elsta 
rækjuverksmiðja landsins, hefur verið 
opnuð aftur, eftir stopula starfsemi 
undanfarin ár. Nesfiskur í Garði keypti 
verksmiðjuna, hefur ráðið 12 manns 
til vinnu og hyggst senda tvo togara á 
rækjuveiðar. Þegar Meleyri var lokað 
árið 2006 misstu 20 manns vinnuna. 
Einhver starfsemi hefur verið síðustu 

árin í verksmiðjunni, mjög lítil síðasta 
árið. Ánægja ríkir á Hvammstanga 
með kaupin og eru nokkrar væntingar 
bundnar við starfsemina. 

Baldvin Þór Bergþórsson, verk-
efnastjóri hjá Nesfiski, segir að ætlunin sé 
að vera með starfsemi fyrir 10-15 manns 
enda sé útlitið gott. Til að byrja með 
verður unnin frosin rækja frá Kanada, en 

togararnir tveir, Berglín GK-300 og Sóley 
Sigurjóns GK-200, hafa hafið veiðar. 
Annar þeirra mun landa á Hvammstanga 
til að byrja með. Baldvin vonast til að 
veiðar gangi vel og haldi framleiðslunni 
í landi gangandi. Ákveðið hafi verið að 
prófa þetta svo bátarnir fengju verkefni, 
því kvóti fyrirtækisins hefði verið skertur 
umtalsvert. 

Verksmiðjuhús Meleyrar á Hvammstanga. Á velmektarárum innfjarðarrækjuveiða við ísland var þar unnið mikið af rækju en nú 
er aðeins leyfð veiði í Arnarfirði og ísafjarðardjúpi en ekki í Húnaflóa, Skagafirði, Skjálfanda og Öxarfirði.
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Frystiklefinn 
á Rifi hlaut 
Eyrarrósina
Frystiklefinn á Rifi hlaut Eyrarrósina 
sem veitt er fyrir framúrskarandi 
menningarverk utan höfuðborgar-
svæðisins. Þetta var í ellefta sinn sem 
viðurkenningin er veitt en hana veita 
Byggðastofnun, Flugfélag Íslands 
og Listahátíðin í Reykjavík. Dorrit 
Moussaieff forsetafrú er verndandi 
Eyrarrósarinnar, og afhenti hún 

Kára Viðarssyni, eiganda og fram-
kvæmdastjóra Frystiklefans verð-
launin. 

Kári Viðarsson hóf leiksýningar í 
Frystiklefanum á Rifi árið 2000 en á 
síðasta ári keypti hann húsið en þar var 
áður rekin rækjuvinnsla. Í húsinu eru 
þrír sýningarsalir, þ. á. m. tónleikasalur 
sem tekur um 500 áheyrendur. 

Menningarsetrið á rifi. 

Hæsta grásleppuvísitala í 9 ár
- grásleppuveiðidögum fjölgað úr 20 í 32
Stofnmæling botnfiska (vorrall) sem 
nú er nýlokið sýnir rúmlega 40% 
hækkun stofnvísitölu grásleppu frá 
því í fyrra. Vísitalan náði lágmarki 
2013 en hefur hækkað tvö ár í röð 
og mælist nú 9.05, sem er hæsta vísi-
tala í 9 ár. Þessar niðurstöður eru í 
samræmi við fréttir af góðum afla-
brögðum við upphaf grásleppuver-
tíðar. Hafrannsóknastofnun hefur 
lagt til við atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið að heildarafli á ver-
tíðinni 2015 verði 6200 tonn. Sjávar-
útvegsráðherra hefur samþykkt það 
og að veiðidögum verði fjölgað úr 
20 í 32. Það er veruleg aukning frá 
tillögu fyrir árið 2014 sem var 4200 
tonn. Hlutfall stórrar grásleppu (45-
55 cm) er þó áfram lágt, er nú um 7% 
af fjölda fiska, en var um fjórðungur 
fiska í hrygningarstofni í upphafi 
stofnmælingarinnar árið 1985. 

Dreifing grásleppunnar í ralli í ár er 
austlægari en í fyrra. Merkingar sýna 
að grásleppan er á töluverðri hreyfingu 
eftir að hún kemur uppá grunnin og 
ferðast oft langar vegalengdir áður en 
hún veiðist. Það er því líklegt að ein-
hver hluti grásleppunnar sem var fyrir 
Austurlandi og austanverðu Norður-
landi þegar stofnmælingin fór fram 
muni dreifa sér víðar með ströndinni. 

Mestum afla landað 
á Vopnafirði
Fyrir síðustu helgi hafði veiðin jafngilt 
um 2.600 tunnum af hrognum sem er 
um 23% þess magns sem leyfilegt er 
að veiða á vertíðinni. Aflinn er mestur 
hjá vopnfirskum grásleppubátum, 350 
tunnur en Húsavík og Siglufjörður eru 
næstir með um 100 tunnum minna. 
Samanborið við sama tíma í fyrra er 
veiðin nú rúmlega helmingi meiri. 

Það sem af er vertíð hefur grásleppu 
verið landað á 25 stöðum og skráður 
afli er hjá 120 bátum. Tveir bátar eru 
komnir með yfir 40 tonn, Sæborg NS 
á Vopnafirði 42,842 tonn og Finni NS 
Bakkafirði 41,969 tonn. 

Grásleppan og grásleppuhrogn er 
verðmæt afurð. 

Kolmunnaveiðar 
að hefjast suður 
af Færeyjum
Kolmunnaveiðar eru að hefjast 
suður af Færeyjum og eru mörg skip 
að gera sig klár til þeirra veiða. Um 
þrjátíu tíma sigling er á veiðisvæðið 
suður af Færeyjum en vegalengdin 
á miðin er um 350 mílur. Einungis 
12 íslensk skip mega stunda veiðar 
samtímis á þessum slóðum og í fyrra 
þurftu skipin stundum að bíða í 
höfn í Færeyjum eftir að komast 
að. Fyrir páska var rúmlega 4000 
tonnum af kolmunna landað í 
Neskaupstað. Börkur kom þá með 
fullfermi og Vilhelm Þorsteinsson 
EA með 1600 tonn. 

Uppsjávarveiðiskip  
í smíðum
Útgerðir hafa greinilega mikla trú 
á góðu framhaldi uppsjávarveiða 
hér við land, ekki síst á kolmunna 
en nokkur fiskiskip eru í smiðum 
erlendis. Þannig hefur HB-Grandi 
gert samning um smíði tveggja upp-
sjávarveiðiskipa hjá Celiktrans Denis 
Insaat Ltd. í Tyrklandi að upphæð 45 
milljónir evra. Fyrra skipið, Venus, 
verður afhent í vor og seinna skipið í 
lok þessa árs. Einnig hefur HB-Grandi 
samið við sömu skipasmíðastöð um 
smíði þriggja ísfisktogara og nemur 
fjárhæð samninganna um 44 millj-
ónum evra. Með smíði skipanna 
er lögð aukin áhersla á gæði, lægri 
rekstrarkostnað og bætta vinnuað-
stöðu og aðbúnað sjómanna. Þessi 

þrjú skip eiga að heita Engey, Akurey 
og Viðey og kemur fyrsti torgarinn, 
Engey til landsins sumarið 2016. 
Jafnfram var samið við Skagann hf. á 
Akranesi og 3XTechnology um nýja 
og byltingarkenndan vinnslu- og 
lestarbúnað í skipin. 

Samningarnir byggja á ítarlegum 
rannsóknum, hönnun og þróun 
búnaðar á vinnsludekki og í lest með 
það að markmiði að auka verulega 
geymsluþol og gæði fisksins, ásamt 
því að lágmarka kostnað og bæta 
vinnuaðstöðu sjómannanna. Á 
vinnsludekki er lögð áhersla á aðstöðu 
til nýtingar slógs, lifrar og hrogna. 

HB-Grandi hefur gengið frá láns-
fjármögnun uppsjávarskipanna ásamt 
endurfjármögnun á eldri langtíma-
lánum við Arion banka og DNB 
banka asa. Upphæð fjármögnunar-
innar er 77 milljónir evra. 

Kolmunnaveiðar eru arðbærar eins 
og flestar aðrar fiskveiðar.

Málmiðnaðarmenn á 
Eyjafjarðarsvæðinu 
undirbúa kjaraviðræður
Samninganefnd Félags málmiðnað-
armanna Akureyri og trúnaðarráð fé-
lagins komu nýlega saman gær til að 
leggja lokahönd á kröfugerð félags-
ins vegna komandi kjaraviðræðna. 
Kröfugerðin hefur verið send Samiðn 
– Sambandi iðnaðarmanna – sem fer 
með samningsumboð félagsins. Jó-
hann Rúnar Sigurðsson formaður 
Félags málmiðnaðarmanna Akureyri 
er jafnframt varaformaður Samiðnar. 
Hann segir að gerð hafi verið kjara-
könnun meðal félagsmanna. 

„Þessi könnun leiðir berlega í ljós að 
félagsmenn telja að tillit verði að taka til 
síðustu kjarasamninga sem gerðir hafa 
verið, svo sem við kennara og lækna. 
Félagsmenn vilja með öðrum orðum 
verulegar launahækkanir og þessum 
skilaboðum verður komið til Samiðnar, 
sem fer með samningsumboðið.“ Jó-
hann segir að mikill meirihluti vilji 
fylgja kröfunum fast eftir, gerist þess 
þörf. „Um 74% segjast styðja verkfalls-
aðgerðir, náist ekki samningar. Þessi 
niðurstaða undirstrikar að mikill hugur 
er í mönnum. Þessi baráttuvilji er gott 
veganesti fyrir samningamenn og skýr 

skilaboð um að sækja eigi sambæri-
legar hækkanir og samið hefur verið 
um að undanförnu. Kauptaxtar hafa 
setið eftir, sem þarf klárlega að leið-
rétta í komandi samningum.“ Gert 
er ráð fyrir að Samiðn afhendi Sam-
tökum atvinnulífsins kröfugerð sína 
á næstunni. Jóhann býst við erfiðum 
kjaraviðræðum. „Við sjáum viðbrögð 
atvinnurekenda við þeim kröfum sem 
þegar hafa verið kynntar, þannig að 

ég get tæplega leyft mér að vera bjart-
sýnn. Atvinnurekendur tala mikið um 
stöðugleika, en það verður enginn 
stöðugleiki eða hagvöxtur í þjóðfé-
laginu ef laununum verður haldið 
í lágmarki, það segir sig sjálft. Við 
höfum undirbúið kjaraviðræðurnar 
vel. Kröfurnar voru mótaðar á fundum 
og á vinnustöðum, auk þess sem gerð 
var viðhorfskönnun. Baklandið er því 
traust,“ segir Jóhann Rúnar Sigurðsson. 

 Slippurinn hefur lengi verið eitt öflugasta málmiðnaðarfyrirtækið á Akureyri.

Hjallaþurrkun á þorskhausum 
á Sauðárkróki gengur vel
Að hengja þorskhausa upp í hjalla 
tíðkast enn hérlendis, þó umtalsvert 
hafi dregið úr því á undanförnum 
árum, m.a. vegna vaxandi erfiðleika 
í markaðssetningu. Þurrkun fisks 
hefur að öllum líkindum tíðkast á 
Íslandi frá upphafi landnáms. Skreið 
hefur verið verslunarvara í Evrópu í 
meira en þúsund ár og fyrr á öldum 
var skreið algeng í vöruskiptum á Ís-
landi. Síðla á 13. öld byrjaði útflutn-
ingur á skreið frá Íslandi fyrir alvöru 
og á 14. öld var hún, ásamt lýsi og 
vaðmáli, ein helsta útflutningsvara 
landsmanna. Á seinni tímum hefur 
stærstur hluti íslenskrar skreiðar 
verið fluttur út til Nígeríu og Ítalíu. 

Framleiðsla á skreið hefur lengst af 
farið fram á hjöllum úti undir berum 
himni. Fyrir um 20 árum hófu fyrir-
tæki að þurrka fiskafurðir innandyra 
með sérstökum þurrkbúnaði, s.s. 
fiskhausa og hryggi. Hins vegar hafa 
tilraunir til að framleiða inniþurrk-
aðan bolfisk ekki tekist fullkomlega 
hingað til. Þurrktæknin hefur tekið 
örum breytingum og með þróun 
hennar eru nýjar leiðir að opnast, m.a. 
með auknum möguleikum við frost-
þurrkun matvæla og annarra afurða. 

Aðaltilgangurinn með þurrkun 
er sá að lengja geymsluþol. Í stuttu 
máli er hægt að segja að skemmdir á 
matvælum stafi ýmist af örverum eða 

efnahvörfum. Bæði þessi ferli hægja 
á sér og stöðvast að lokum alveg eftir 
því sem þurrkunin gengur lengra, þó 
með einni undantekningu en það er 
þránun. 

Þorskhausar í hjöllum norðan 
hafnarsvæðisins á Sauðárkróki. 
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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.

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson hefur 
yfir 30 ára reynslu af sjávarútvegi og  
fjármögnun fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi.

Hallgrímur Magnús er útibússtjóri  
hjá Íslandsbanka á Ísafirði.

Við bjóðum fyrirtækjum 
sérþekkingu

Þjónusta við fyrirtæki

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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Heimildamynd um sögu íslenskra vita
- tengist strandmenningu og sjósókn
Ljósmál ehf. vinnur nú að gerð 
heimildarmyndar um sögu íslenskra 
vita. Þetta er fyrsta mynd sinnar 
tegundar hér á landi og er unnin í 
samstarfi reyndra innlendra kvik-
myndagerðarmanna og Íslenska 
vitafélagins, með stuðningi Kvik-
myndamiðstöðvar Íslands. Ísland 
vitavæddist á rúmum 80 árum, og sú 

uppbygging er stór hluti af framfara- 
og sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar, 
sögu hafnamála, útgerðar og fisk-
veiða og en ekki síst öryggismálum 
sjómanna og sæfarenda. Margir af 
þeim sem tengjast siglingum og sjáv-
arútvegi þekkja sögu vitana vel og 
vita hversu mikilvægt þeirra hlut-
verk var. 

Leikstjóri myndarinnar er Einar Þór 
Gunnlaugsson frá Hvilft í Önundarf-
irði, framleiðandi er Dúi J. Landmark, 
handritshöfundur er Kristján Sveinsson 
sagnfræðingur, ráðgjafi er Sigurbjörg 
Árnadóttir og tónlist semur Ragn-
hildur Gísladóttir. Mikill metnaður er 
lagður í framleiðslu myndarinnar, jafnt 
til að hægt sé að gera vitasögunni skil 
á sem bestan hátt, en einnig til þess að 
hið sjónræna umhverfi vitanna fái að 
njóta sín til fullnustu. Sýningar verða 
bæði í sjónvarpi og kvikmyndahúsi, 
auk erlendra kvikmyndahátíða og 
ráðstefna sem t.a.m. tengjast strand-
menningu allri, vitum og sjósókn. Til 
að gefa gleggri hugmynd um verkefnið 
má hér sjá kynningarmyndband: http: 
//vimeo.com/114219142

ALDAN FRÉTTABLAÐ UM SJÁVARÚTVEG
3. TBL. 2. ÁRGANGUR 2015
ÚTEFANDI: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Ámundi

Ámundason, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang:

amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

RITSTJÓRI: Geir A. Guðsteinsson, sími: 840-9555 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. 

Umbrot: Prentsnið, Prentun: Landsprent, 35.000 eintök. Dreifing: Landsprent.

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 tækniný-
ungar. Framsýni þeirra og dugnaður er lofsverður. Aðrar greinar, s.s. landbún-
aður, 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 útflutningsverðmætið líka aðeins hluti þess sem það 
er í dag. Loðnuvertíðinni er að ljúka og talið er að um 40% aflans verði 
unnið til manneldis. Loðnuvertíðin gæti gefið af sér um 9 milljarða króna í 
útflutningstekjur og allt að 83% vegna manneldisvinnslu. Við smíði smábáta 
hefur tækninni fleygt alveg gríðarlega fram. Ör þróun línubeitningavéla hefur 
leitt til þess að stöðugt minni bátar geta tekið beitningavélar um borð, það 
sparar mannskap og nýtir oft betur beituna. Þessi þróun helst í takt við aukin 
vandræði að manna fiskvinnslur í landi, eða fá handfljóta beitningamenn í 
skúrana. Áður fyrr var það þekkt í útgerðarplássum að beita nokkra bala áður 
en farið var í vinnuna, nú nennir því enginn.

Hlýnun sjávar og súrnun hans
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. Þetta á ekki síst við um mikla göngu makríls 
við stendur landsins. Varla skapast það fæðuumhverfi fyrir þessar framandi 
tegundir hér í sjónum við hlýnunina á skömmum tíma, það hlýtur að hafa 
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, en þær raddir hafa að mestu hljóðnað.
Hlýnun sjávar er ekki eina áhyggjuefnið tengt hafinu heldur einnig t.d. súrnun 
hans. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) tilkynntu á Grænum dögum, 
sem haldnir voru fyrir skömmu af nemum í umhverfis- og auðlindafræði 
við Háskóla Íslands, að þau myndu styrkja Hrönn Egilsdóttur, doktorsnema 
í sjávarlíffræði, til að leggja stund á rannsóknir sínar næstu þrjú ár. Hrönn 
er frumkvöðull í rannsóknum á súrnun sjávar við strendur Íslands og hefur 
unnið ötullega að því að vekja almenning til vitundar um mikilvægi umhverfis-
rannsókna á hafinu. Það kemur stöðugt betur í ljós að rannsóknir á hafinu 
eru af afar skornum skammti, flestar skoðanir á breytingu á hafinu og þeim 
fisktegundum sem þar er að finna er af afar skornum skammti. Fiskveiðiþjóð 
eins og Íslendingar sannarlega eru, heldur alls ekki í við þróun rannsókna á 
þessu sviði, enda dragast fjárveitingar til Hafrannsóknarstofnunar saman milli 
ára miðað við þróun gengismála. Við eigum rannsóknarskip til að gera betur, 
en ríkisstjórnin sér ekki ástæðu til þess að huga betur að þessum þætti, rann-
sóknarstarfinu. Því siglum við kannski sofandi að feigðarósi í þessum efnum.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Súrnun hafsins og 
takmarkaðar rannsóknir

Leiðari

Ráðið í starf 
verkefnastjóra 
á Raufarhöfn
Silja Jóhannesdóttir hefur verið ráðin 
verkefnastjóri byggðeflingarverk-
efnisins „Raufarhöfn og framtíðin.“ 
Verkefnið er eitt af átaksverkefnum 
Byggðastofnunar á landsvísu í sam-
starfi við atvinnuþróunarfélög og 
sveitarfélög undir heitinu „Brot-
hættar byggðir.“

Silja var valin úr hópi margra hæfra 
umsækjenda en alls sóttu átján um 
starfið, átta konur og tíu karlar. Hún 
er Eyfirðingur, fædd 1979. Hún er 

með BA gráðu í stjórnmálafræði og 
menntun í viðskiptafræði og leggur 
nú stund á MBA nám við Háskól-
ann í Reykjavík. Silja Jóhannesdóttir 
hefur reynslu af því að leiða verkefni, 
m.a. með ungu fólki og þar sem reynt 
hefur á að fá ólíka aðila til að vinna 
að sameiginlegu marki. Meðal fyrri 
starfa má nefna rekstur félagsmið-
stöðvar, sérverkefni fyrir Alcoa við 
kennslu erlendra barna starfsmanna, 
vaktstjórn hjá Hagstofunni við rann-

sóknir og gagnasöfnun og ráðgjöf hjá 
Capacent við ráðningar og innleiðingu 
tæknikerfa. Silja mun koma til starfa 
hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga 
innan skamms. 

Silja Jóhannesdóttir.

Helga Thors ráðinn 
markaðsstjóri SFS
Helga Thors hefur verið ráðinn mark-
aðsstjóri hjá Samtökum fyrirtækja í 
sjávarútvegi. Markaðsstjóri hjá SFS 
er nýtt starf og snýr að því að efla 
ímynd fyrir íslenskar sjávarafurðir 
á erlendum markaði. Helga hefur 
starfað síðustu þrjú ár sem markaðs-
stjóri Hörpu tónlistar- og ráðstefnu-
húss. Helga er viðskiptafræðingur 
frá Háskóla Íslands, með MBA gráðu 
frá Háskólanum í Reykjavík. Hún 
stýrði viðburðadeild Sagafilm í tvö 
ár, starfaði í fimm ár sem markaðs-
stjóri á erlendum mörkuðum fyrir 
Kaupthing Bank, var viðskiptastjóri 
á auglýsingastofunum Auk / XYZ / 

ABX, og hefur unnið fyrir Icelandair, 
Oz og Morgunblaðið. 

Helga er mikil útivistarkona og hefur 
meðal annars gengið á hæsta fjall Afr-
íku, Kilimanjaro, og á Aconcagua í Suð-
ur-Ameríku. Hún stofnaði ævintýrafé-
lagið Kríurnar, sem stendur reglulega 
fyrir fjallahjóla- og fjallaskíðaferðum 
innanlands sem utan. Önnur áhugamál 
eru skotveiði, köfun, yoga og flugu-
veiði. Helga sat í stjórn Stofnunar Vig-
dísar Finnbogadóttur í tvö ár, í stjórn 
Emblna önnur tvö og hefur átt sæti í 
markaðsnefndum útgerðafélags Árdísa. 

Langafi hennar í föðurætt, Kjartan 
Thors, stýrði ásamt bræðrum sínum 

útgerðafélaginu Kveldúlfi og var for-
maður Félags íslenskra botnvörpu-
skipaeigenda. Langafi hennar í móð-
urætt, Jóhann Kr. Jóhannsson, var 
sjómaður frá Hellissandi. 

Helga Thors.

Herdís Sæmundardóttir 
nýr stjórnarformaður 
Byggðastofnunar
Herdís Sæmundardóttir hefur 
verið skipuð stjórnarformaður 
Byggðastofnunar en það var gert 
á aðalfundi stofnunarinnar í Vest-
mannaeyjum um sl. helgi. Sam-
kvæmt 3. gr. laga nr. 106/1999 um 
Byggðastofnun skipar sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra sjö menn í 
stjórn stofnunarinnar og jafnmarga 
til vara til eins árs í senn. Sjávar-

útvegs- og landbúnaðarráðherra 
skipar jafnframt formann og vara-
formann. 

Í stjórn Byggðastofnunar sitja nú 
Herdís Sæmundardóttir, formaður, 
Einar E. Einarsson, varaformaður, 
Valdimar Hafsteinsson, Ásthildur 
Sturludóttir. Karl Björnsson, Oddný 
María Gunnarsdóttir og Sigríður Jó-
hannesdóttir. 

Herdís Sæmundardóttir. Var vara-
þingmaður Norðvesturkjördæmis 
janúar-febrúar 2005 og mars 2007 
fyrir Framsóknarflokkinn. Hefur 
setið í bæjarstjórn sveitarfélagsins 
Skagafjarðar og er framhaldsskóla-
kennari.

Vitinn, eða ljóshúsið á Súgandisey við Stykkishólmshöfn rr afar sérstakur. Þegar 
ljóshúsinu í Súgandisey var komið þar fyrir árið 1948 sem innsiglingarvita 
til Stykkishólmshafnar var það enginn nýliði í vitaþjónustunni því ljóshúsið 
hafði verið á Gróttuvita frá árinu 1897. ljóshús sömu gerðar er á Siglunesvita. 
Gasljós var í Súgandiseyjarvita fram til ársins 1995 er hann var rafvæddur.



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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Rafnar ehf. á Kársnesi í Kópavogi: 

Hanna bátsskrokka með nýju lagi
- Í byrjun þróar fyrirtækið leitar- og björgunarbáta fyrir strandgæslur og björgunarsveitir
Fyrirtækið Rafnar ehf. á Kársnesinu 
verður 10 ára á þessu ári en það var 
stofnað kringum hugmyndir sem 
Össur Kristinsson fékk fyrir margt 
löngu að hanna bátsskrokka með 
nýju lagi. Á árnum 2009 – 2010 er 
markvisst farið að vinna að hönnun 
samkvæmt þessum hugmyndum 
Össurar, ráða starfsmenn en í dag er 
starfsmannafjöldinn 28, starfsmenn í 
framleiðslu, hönnuðir, verkfræðingar 
og fjármálafólk. Til þessa hefur tím-
inn fyrst og fremst farið í tilraunir 
með þennan bátskrokk sem er orðinn 
einkaleyfisskráður í Bandaríkjunum 
en einkaleyfisvarin í Evrópu. Þróunin 
hefur verið leidd af Össuri Kristins-
syni. 

Mikill stöðugleiki, mýkri 
hreyfingar og aukin hraði 
við erfið skilyrði
„Einkenni þessara bátskrokka er mýkt 
og aukin hraði sem bátar með þessu 
lagi ná í erfiðu sjólagi,“ segir Björn 
Jónsson, framkvæmdastjóri Rafnar. 
„Landhelgisgæslan hefur sagt að þessi 
tegund henti afar vel við störf þeirra hér 
við land. Við getum smíðað skip allt 
upp í tuga metra að lengd ef við hefðum 

aðstöðu til þess en hér í Vesturvörinni 
erum við að smíða 15 metra bát og 
ráðum ekki við mikið stærri smíði í 
núverandi húsnæði. Hann verður síðan 
sjósettur og hafður til kynningar fyrir 
áhugasama aðila. Ef kæmi ósk um að 
smíða stærri bát mundum við leysa 
það hér innanlands ef þess væri nokkur 
kostur. Systurfyrirtæki Rafnar í Noregi 
hefur hins vegar verið að smíða allt upp 
í 30 metra löng skip. Síðasta nýsmíðin 
þar var 24 metra löng tveggja skrokka 
fólkflutningaferja sem var afhent 
eigendum í júní síðast liðnum. Þetta 
nýja skrokklag hentar björgunar- og 
eftirlitsbátum, skemmtibátum, fólks-
flutningabátum og fiskibátum svo 
dæmi séu tekin. Við vorum nýlega 
að sjósetja 12 metra bát sem liggur 
í Kópavogshöfn, en þar erum við að 
gera áframhaldandi tilraunir með 
skrokkinn. Með reynslu af þessum 
bát getum við dregið ályktanir hvernig 
mun stærra skip með sama skrokklagi 
mundi haga sér, hversu mikla orku 
þarf til að knýja það skip áfram, hvað 
væri líklegt að eldneytiseyðslan væri 
og fleira. 

Við höfum einnig áhuga á að þróa 
þennan 12 metra bát sem leitar- og 

björgunarbát fyrir björgunarsveitir og 
strandgæslur. Á þennan 12 metra bát 
höfum við áhuga á að byggja hús í sam-
starfi við sjódeildir björgunarsveita, fá 
fulltrúa þeirra til að koma að hönnun-
inni en björgunarsveitirnar hafa aðrar 
þarfir að hluta en Landhelgisgæslan.“

Líkön dregin í togtönkum 
hér heima erlendis
Björn segir að auðvitað verði bátar 
frá Rafnari að vera samkeppnishæfir 

í verði en vonandi upplifi kaupendur 
kosti þessarar hönnunar sem hann 
upplifir ekki hjá öðrum bátaframleið-
endum. Ef svo er gæti kaupandinn 
verið tilbúinn að borga aðeins meira 
fyrir Rafnar-bát. Björn segir að það 
sé ekki algengt að þróun á bátsskrokk 
hafi farið fram með eins umfangs-
miklum hætti og hefur átt sér stað 
hjá Rafnari. 

„Við höfum þróað þetta allt frá 
því að draga 1 til 3 metra líkön í 
togtönkum, þau smærri í okkar eigin 
togtanki en stærri líkön frá okkur 
hafa verið dregin í viðurkenndum 
togtönkum erlendis. Þar höfum við 
fengið niðurstöður um hvaða eigin-
leikar eru í þessum bátsskrokkum. Við 
erum því nú farnir að smíða eiginlega 
báta en ekki bara bátslíkön eins og 
hefur verið til þessa. Fyrsta skrefið 
var sala á harðbotna slöngubát eða 
aðgerðabát til Landhelgisgæslunnar 
sem er árangur af þriggja ára sam-
starfi við Landhelgisgæsluna. Það var 
geysilega verðmætt að fá Landhelgis-
gæsluna til samstarfs og prófa bátinn 

í ferlinu og benda okkur á hvað mætti 
betur fara. Það er okkur mikilvægt 
að fá til samstarfs aðila eins og Land-
helgisgæsluna og björgunarsveitir við 
þróun og hönnun á okkar bátum. Með 
þá þekkingu hikum við ekki við að 
fara inn á erlenda markaði en aðilar 
á suðlægari slóðum hafa sagt að bátar 
sem við viljum nota og treystum okkur 
til að nóta á norðlægum slóðum í alls 
kyns veðri séu þá bátar sem þeir kjósi 
einnig að nota, í því felist ákveðið ör-
yggi. Segja má að með sölu á báti til 
Landhelgisgæslunnar hefjist eiginleg 
sölu- og markaðssetning á okkar fram-
leiðslu en fram til þessa höfum við 
verið svo gott sem óþekkt fyrirtæki, 
falið leyndarmál. Þetta eru þau skref 
sem við erum nú að stíga. Í framtíð-
inni vonum við að gæði og eiginleikar 
okkar báta greiði leið okkar inn á 
markaðinn ásamt þeirri staðreynd 
að fyrirtækið sé íslenskt,“ segir Björn 
Jónsson, framkvæmdastjóri Rafnar. 

Dýpkun fyrirhuguð á höfninni í Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus, þar sem Þorláks-
höfn er byggðarkjarninn, er vaxandi 
sveitarfélag þar sem íbúum hefur 
heldur farið fjölgandi. Vaxandi um-
ferð skipa er um höfnina og þar er 
viðkomustaður Vestmannaeyjaferj-
unnar Herjólfs þar sem Landeyjahöfn 
fyllist reglulega af sandi. Staðsetn-
ing hennar virðist vera mistök, dýr 
framkvæmd sem skilar engum arði. 
Nú fyrst er hlustað á rök þeirra sem 
segja að höfnina hefði átt að byggja 
austan við ósa Markaðsfljóts. Það 
voru m.a. ábendingar heimamanna, 
en á þá var ekkert hlustað frekar en 
við margar aðrar framkvæmdir rík-
isins. Benda má á að vegurinn um 
Víkurskarð í Eyjafirði er öfugu megin 
í skarðinu vegna ríkjandi snjóalaga 
og sömu sögu er að segja um veg-
inn um Þröskulda til Hólmavíkur. 

Kannski gilda sömu rök um byggingu 
nýs hátæknisjúkrahúss sem verður 
umferðarteppandi ef það rís við Hr-
ingbrautina. 

Dýpkun og endurbætur 
fyrirhugaðar á höfninni
„Það er verið að endurnýja tæki í þjón-
ustumiðstöðinni og fyrirhugaðar eru 
endurbætur á höfninni, dýpka hana 
og stækka innra svæði hafnarinnar 
en ekki verða færðir út hafnargarðar,“ 
segir Gunnsteinn R. Ómarsson bæjar-
stjóri. „Þetta mun skapa tækifæri til að 
taka á móti mun stærri skipum en áður 
hefur verið hægt en vöruflutningar um 
höfnina hafa farið vaxandi. Eftir þær 
breytingar getum við tekið inn allt að 
180 metra löng skip en stærstu skip 
íslenskra flutningaskipaflotans eru 
um 165 metrar að lengd. Þetta getur 

sparað stærstu skipunum að sigla fyrir 
Reykjanesið ef farmurinn er þess eðlis 
að allt eins er hægt að landa honum í 
Þorlákshöfn. Svo er Þorlákshöfn þjón-
ustuhöfn fyrir Suðurlandið. Auk þess 
siglir Vestmannaeyjaferjan Herjólfur 
að mestu hingað yfir vetrartímann þar 
sem ófært er að komast inn í Land-
eyjarhöfn. Ég óttast að Landeyjarhöfn 
komi ekki til með að virka eins og stefnt 
var að.“
- Hvernig er atvinnulífið í sveitarfé-
laginu? 

„Atvinnulífið er almennt gott en 
þó svo segja megi að það sé nokkuð 
einhæft, fyrst og fremst bundið við 
sjósókn og fiskvinnslu og þjónustu 
tengda sjávarútveginum. Í dreifbýli 
Ölfuss hefur ferðaþjónusta vaxið mikið 
á síðustu árum og hestatengd starfsemi 
er öflug. Þess ber að geta að á síðustu 

árum hefur fólki fækkað í sveitarfé-
laginu, höfuðborgarsvæðið togar í. 
Við veltum fyrir okkur ástæðum þess 
því það eru ótvíræðir kostir við að búa 
hérna og tækifærin eru mörg. Hér er 
hægt að fá keypt húsnæði en erfiðara 
er um leiguhúsnæði. Íbúðalánasjóður 
á hér töluvert af húsnæði en þar eru 
ströng viðmið varðandi útleigu. Sumir 
íbúar hér starfa á höfuðborgarsvæðinu 
og fara á milli daglega, og einnig koma 

hingað einhverjir af höfuðborgarsvæð-
inu til starfa. Við hefðum viljað sjá efl-
ingu almenningssamgangna, það eru 
ekki nógu tíðar ferðir héðan austur á 
Selfoss og jafnvel lengra og eins á höf-
uðborgarsvæðið með strætó. “

Vestmannaeyjatorgarinn Bergur VE-
44 kemur inn til Þorlákshafnar fyrir 
skemmstu. Bergur VE er smíðaður í 
Danmörku 1998 og gerður út af sam-
nefndri útgerð.

Herjólfur í Þorlákshöfn.

leiftur-bátur í stöðinni.

reynslusigling.

í stöðinni í Vesturvör.



Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur

• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar 
• Plastkort

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
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Færeyjar: 

Verðmæti eldisfisks jókst milli 
ára, öfugt við villtan fisk
Útflutningsverðmæti sjávarafurða frá 
Færeyjum á síðasta ári nam jafnvirði 
120 milljarða íslenskra króna sam-
kvæmt nýjum tölum Hagstofu Fær-
eyja en um helmingur verðmætisins 
kom frá útflutningi á eldisfiski. Út-
flutningur hans jókst um 10 milljarða 
ISK eða um 20% milli ára á sama tíma 
og samdráttur varð í verðmæti villts 
fisks. Verðmæti útflutnings á villtum 
fiski skiptist nokkuð jafnt milli botn-
fisks og uppsjávarfisks. 

Á vef Hagstofu Færeyja segir m.a. : 
„Helvtin av fiskaútflutninginum 

er laksur. Samlaði útflutningurin av 
fiskavørum í fjør var beint oman fyri 
6 milliardir kr. Av hesum var útvið 
helvtin laksur. Vit útfluttu laks fyri 
hálva mia. meir í 2014 enn í 2013 - tað 
er ein vøkstur á 20% Í 2001 var útflutn-
ingurin av laksi góðar 900 mió. kr. , 

og var tað metár, áðrenn sjúka rakti 
alingina og var orsøk til stór afturstig. 
Tað gjørdi, at útflutningurin minkaði 
niður í 374 mió. kr. í 2006. Síðani tá er 
útflutningurin vaksin á hvørjum ári og 
var útivið tríggjar milliardir kr. í fjør. 

Botnfiskur og uppisjóvarfiskur eiga 
uml. 20% av fiskaútflutninginum hvør. 
Virðið á útflutta botnfiskinum var áleið 
tað sama í fjør sum í 2013, men nøgdin 
var 6% størri. Talan er framvegis um, 
at søguliga lítið er útflutt av botnfiski. 
Hetta er galdandi fyri øll tey trý stóru 

botnfiskasløgini tosk, upsa og hýsu. Í 
1996 var metár fyri toskaútflutning, 
tá 37 tús. tons vóru útflutt. Í fjør vóru 
einans 20 tús. tons útflutt. Fyri upsa var 
metárið 2005 við 41 tús. tonsum. Í fjør 
útfluttu vit 14 tús. tons. Hýsan setti út-
flutningsmet í 2003 við 20 tús. tonsum. 
Í meðan útflutningurin av hýsu í fjør 
var útvið 4 tús. tons. Útflutningurin av 
uppisjóvarfiski er vaksin nógv seinastu 
árini, men í fjør minkaði hann, bæði í 
nøgd og virði. Vit útfluttu meiri makrel 
og svartkjaft í fjør, men tað varð útflutt 
minni av sild og lodnu. Samlað útfluttu 
vit uppisjóvarfisk fyri 1,2 mia. kr. , 12% 
minni enn í 2013. Í nøgd er minkingin 
16 tús. tons ella 8%. „

Það ætti ekki að vera nauðsynlegt að 
snúa þessu á íslensku, bara gaman að 
stauta sig fram úr þessum texta, enda ís-
lenska og færeyska nauðalík tungumál. 

lax er herramannsmatur. 

Sjávarútvegs- 
sýningin í Brussel
- íslenskur þjóðarbás í Brussel 23. árið í röð

Íslandsstofa skipuleggur þátttöku 
íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegs-
sýningunum í Brussel dagana 21.- 
23.apríl nk. Sýningarnar, afurða- 
og tæknisýningin, eru taldar þær 
mikilvægustu í heiminum og eru 
gestir að jafnaði um 25.000 talsins. 
Kaupendur og seljendur á íslenskum 
sjávarafurðum og aðrir hagsmunaað-
ilar eru boðnir velkomnir til fundar 
við starfsfólk Íslandsstofu og verk-
efnisins Ábyrgra fiskveiða (Iceland 
Responsible Fisheries) sem eru með 
aðstöðu í höll 6, bás 834. Alls sýna 
29 fyrirtæki undir hatti ICELAND, 
11 fyrirtæki í véla,- tækja,- og þjón-
ustuhlutanum og 18 fyrirtæki í sjáv-
arafurðahlutanum. Að auki sýna 5 
önnur íslensk fyrirtæki á sýningunni.

Sjávarútvegssýningarnar í Brussel 
eru þær stærstu sinnar tegundar í 
heiminum og er þetta í 23. sinn sem 
íslenskir þjóðarbásar eru skipulagðir 
í Brussel. Meðal sjávarútvegsfyrir-
tækja er almennt litið á sýningarnar í 
Brussel sem þær mikilvægustu innan 
greinarinnar til að kynna vörur sínar 
og þjónustu. Því er óhætt að segja að 
lykilfólk í sjávarútvegi í heiminum sé 
þar samankomið.

Íslensku fyrirtækin
Íslensku fyrirtækin sem kynna sína 
starfsemi í ár í Bussel í þjóðarbásum  
Brussel 2015 400m2 í umsjá Íslands-
stofu eru í Seafood Expo Global;

 1. Ögurvík
 2. Iceland Pelagic
 3. Íslenska umboðssalan
 4. Menja
 5. Vinnslustöðin
 6. Vísir
 7. Tríton
 8. Félag atvinnurekenda
 9. Ican

 10. Novofood
 11. Iceland Responsible Fisheries
 12. Golden Seafood 
 13. Promote Iceland
 a. Íslandsbanki
 b. Fjarðalax
 c. Markó Partners
 d. Matís
 e. Icemark

Í Seafood Processing Global eru;
 1. Valka
 2. Samskip
 3. Skaginn 
 4. 3X Technology

 5. Optimar
 6. Ocean Excellence
 7. Traust 
 8. Wise 
 9. Hampiðjan
 10. Borgarplast
 11. Eimskip

Aðrir;
HB Grandi
Icelandic
Iceland Seafood
Promens
Marel
Samherji 

Marel býður gesti velkomna á bás 4-6227/6223 á Seafood processing Global í 
Brussel. Þar verður til sýnis allt það nýjasta í tækjum og hugbúnaðarlausnum 
Marel, til vinnslu á bæði hvítfisk og laxi. Hér má sjá starfsmann Marel kynna 
framleiðslu fyrirtækisins fyrir áhugasömum sýningargestum á sjávarútvegs-
sýningunni í Brussel árið 2014., en sýningin er haldin árlega.

Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum hefur tekið þátt í sjávarútvegssýningunni í 
Vestmannaeyjum mörg undanfarin ár. Hagnaður af rekstri Vinnslustöðvarinnar 
nam 11,5 milljónum evra á síðasta ári en það jafngildir um 1,8 milljörðum króna 
en það er nokkru minni hagnaður en árið 2012 þegar samstæðan skilaði 14,4 
milljóna evra hagnaði. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 
138,1 milljón evra í árs lok 2013 og skuldir voru 77,3 milljónir evra. Eigið fé 
í lok ársins nam því 60,9 milljónum evra og var eiginfjárhlutfallið 44,07%. Á 
myndinni er Huginn VE-55, en Vinnslustöðin á 48% hlut í Hugin ehf., félags 
sem stofnað var árið 1959. Huginn á og rekur uppsjávarfrystiskipið Hugin 
VE-55 sem var smíðað í Chile 2001 og er fjórða skipið í eigu félagsins.

Ísfell er öflugt fyrirtæki í 
þjónustu við sjávarútveginn
Ísfell er öflugt fyrirtæki hérlendis 
sem útvegar viðskiptavinum út-
gerðarvörur, rekstrarvörur og 
björgunarvörur auk þess að reka 
veiðarfæra gerð. Starfsstöðvar eru 
7 talsins, m.a. í Þorlákshöfn og á 
Sauðárkróki. 

Í Þorlákshöfn er lögð áhersla á upp-
setningu og viðgerðir á dragnótum, 
humartrollum og fiskitrollum ásamt 

þjónustu við fellingu og afskurð á 
netum. Nefna má að á Sauðárkróki 
er unnið m.a. við fiski- og rækjutroll 
og þjónusta er veitt við rockhopper-
lengjur. Rekstur þessa fyrirtækis hefur 
ætíð verið farsæll og það kunna við-
skiptavinir vel að meta enda þola út-
gerðir ekki mikið stopp ef hverfa þarf 
úr mikilli veiði vegna nauðsynlegrar 
þjónustu í landi. 

Starfsstöð ísfells í Þorlákshöfn.

ísfell (ísnet) er á hafnarkantinum á Sauðárkróki.

Smíða á nýjan Björgúlf EA
Skuttogarinn Björgúlfur EA- 312 
kom nýr til Dalvíkur árið 1977, þá í 
eigu Útgerðarfélags Dalvíkinga, síðar 
Snæfells en nú í eigu Samherja. Hann 
var smíðaður í Slippstöðinni, Akur-
eyri og er enn í notkun, en Björgúlfur 
er ísfisktogari. Nú stendur til að 
smíða nýjan Björgúlf, ekki á Akureyri 

eða annars staðar á Íslandi þar sem 
þekkingin hefur flust úr landi, og nú 
eru ný fiskiskip smíðuð í Tyrklandi, 
Chile og víðar. 

Frystitogarinn Björgvin EA-311 kom 
síðar, árið 1988, kom í stað ísfisktogara 
með sama nafni. Hann verður gerður 
út áfram. 

Togararnir Björgúlfur og Björgvin í höfninni á Dalvík. Hafa verið helsti stuðn-
ingur atvinnulífs á staðnum undanfarna áratugi.

Nánast daglega fer flutningabíll suður með fiskafurðir unnar á Dalvík, en auk 
frystihúss Samherja starfa á Dalvík nokkrar minni fiskvinnslur, sumar einblína 
á vinnslu aukfisks, s.s. steinbíts.
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Fisktækniskóli Íslands í Grindavík: 

Á fiskvinnslulínu læra nemendur um 
meðferð fisks, gæðakerfi, vélar o. fl. 
Fisktækniskóli Íslands í Grindavík 
býður upp á fjölbreytt nám í sjávar-
útvegi á framhaldsskólastigi. Námið 
er hagnýtt tveggja ára nám sem er 
byggt upp sem önnur hver önn í skóla 
og hin á vinnustað. Nemendur geta 
valið sér námsleiðir í sjómennsku, 
fiskvinnslu og fiskeldi. Verkefni og 
vinnustaðir eru valdir með hliðsjón 
af áhuga hvers og eins. 

Á fiskvinnslulínu læra nemendur 
um meðferð fisks, gæðakerfi, um vé-
vlar, t.d. Baader og Marel, og tæki og 
búnað sem notaður er til að hámarka 
gæði og verðmæti fisks. Námið gefur 
mögleika á fjölbreyttum atvinnutæki-
færum í vaxandi sjávarútvegi. 

Á sjómennskulínu læra nemendur 
m.a. vélavörslu, aflameðferð, veiði-
tækni, sjóvinnu og rekstur. Námið er 
tilvalið fyrir þá sem stefna á strandveiði 
eða huga að öðrum störfum á sjó. 

Á fiskeldislínu sérhæfa nemendur 
sig til almennra starfa í fiskeldi eða búa 
sig undir frekara nám hérlendis eða 
við samstarfsskóla Fisktækniskólans, 
m.a. í Noregi. 

Spennandi blanda bóklegs 
og verklegs náms
Hver námsbraut tekur fjórar annir. 
Vinnustaðanám fer fram á annarri og 
fjórðu önn og er um 14 vikur hvor. 
Tvær fyrstu annir námsins eru sam-
eiginlegar öllum brautunum þremur. 
Nám á fyrstu önn fer fram í skóla en 
á annarri önn, á vinnustað. Á þriðju 
önn eykst sérhæfing og á fjórðu önn 
stunda nemendur nám á vinnustað í 
samræmi við framtíðaráform sín um 
starfsvettvang; í vinnslu, til sjós eða 
í fiskeldi. 

Nýtt og spennandi  
starfsnám í sjávarútvegi  
í samstarfi við Marel
Með aukinni tækjavæðingu eru margar 
fiskvinnslur búnar fullkomnum 
vinnslulínum, tækjum og hugbúnað 
til framleiðslustýringar. Marel og Fisk-
tækniskóli Ísland hófu samstarf um 
nýtt einsárs nám, Marel vinnslutækna, 
haustið 2014 sem lýkur nú á vordögum 
með útskrift níu Marel vinnslutækna. 

Fyrirkomulag námsins og áherslur 
voru unnar í nánu samstarfi við fisk-
vinnslufyrirtæki. Náminu var skipt 
upp í fagbóklegar greinar og verknám 
sem fór fram bæði á vinnustað og hjá 
Marel í Garðabæ. Kennt var í lotum og 
voru tvær þriggja daga lotur í mánuði. 
Markmiðið er að þátttakendur tileinki 
sér flesta þá meginþætti er snúa að 
tækja- og hugbúnaði frá Marel. Lögð 
er áhersla á undirstöðuatriði í notkun 
tækja og búnaðar, bæði hvað varðar 
eftirlit og umsjón með búnaðinum 
og þeim kerfum sem stýra honum. 
Veigamikill þáttur námsins er að fara 
yfir þær kröfur sem fiskvinnslufyr-
irtæki gera til að hámarks afköstum 
og nýtingu út úr hverju tæki fyrir sig. 
Ávinningi fyrirtækja má lýsa á þann 
hátt, að með sérhæfðum starfsmanna 
eins og Marel vinnslutækni sem getur 
ráðið við allflest þau vandamál sem 
upp kunna að koma á staðnum, má 
koma í veg fyrir að senda þurfi sér-
fræðing frá Marel á vettvang. Á þann 
hátt má spara kostnaðarsama vinnslu-
stöðvun og tafir á framleiðslunni. Öll 
stopp sem upp kunna að koma og var 
í stuttan eða lengri tíma hafa áhrif á 
afköst og þar með aukin kostnað fyrir 
vinnsluna. Með Marel vinnslutækni 
sem starfsmann í fyrirtæki má auka 
öryggi og auðvelda samskipti milli 
starfsmanna í þjónustu Marels og við-
komandi vinnslu, þar sem þeir tala þá 
sama mál. Síðast en ekki síst þá dregur 

gott fyrirbyggjandi viðhald úr hugsan-
legri vinnslustöðvun sem bætir afkomu 
fyrirtækja. 

Nemendur komu víðsvegar að af 
landinu í þetta nám, ýmist beint úr 
fiskvinnslunámi frá Fisktækniskóla Ís-
lands eða voru starfandi í fiskvinnslum, 
oftast sem verkstjórar eða vélstjórar eða 
eftir aðstæðum á hverjum stað. Nokkur 
fyrirtæki sá sér haga í því að senda 
starfsmenn sína í þetta nám á sinn 
kostað. Forsvarsmenn Fisktækniskól-
ans eru þess fullvissir að fiskvinnslur 
á Íslandi sjái hag í því í framtíðinni 
að hafa slíkan starfsmenn innan sinna 
raða og að þeir nemendur sem ljúka 
þessu námi verði eftirsóttir starfsmenn 
hjá fiskvinnslufyrirtækjum. 

Námið auðveldar að rata  
í ýmsum hugbúnaði
Sigtryggur Pálsson hjá Icelandic Ný-
-Fiskur í Sandgerði segir að tilgangur 
með hans námi í Fisktækniskólanum 
sé að auðvelda alla meðferð véla í hús-
inu og hann segir að þegar hafi hann 
orðið þess var að þetta nám muni nýt-
ast honum og fyrirtækinu sem hann 
vinnur hjá vel. 

„Það sem helst hefur komið mér á 
óvart er að það er miklu auðveldara 
að rata í ýmsum hugbúnaði og leysa 
ýmis vandamál sem geta komið upp í 
stað þess að kaupa til þess sérfræðiað-
stoð, sem er fljótvirkara og öruggara. 
Starfsmaður á gólfinu fer ekkert í það 
venjulega ef eitthvað stoppar, þó helst 
megi ekkert stoppa. 

Þetta nám skapar okkur einnig 
aukna þekkingu á því sem er verið að 
vinna á hverjum tíma, hvort sem er 
um ferskfiskútflutning eða annað að 
ræða.“

- Telur þú að við séum að 
komast á leiðarenda með nýtingu 
þess afla sem kemur að landi sem og 
nýtingu holds af hverjum fiski? 

„Það eru alltaf að koma fram nýjar 
aðferðir, og það nýjasta er vatns-
skurðarvélin sem sker fiskinn í bita, og 
kemur þar með í staðinn fyrir manns-
höndina auk þess sem vélin er mun 
afkastameiri. Það stefnir stöðugt í það 
að vinnslan verði meira tæknivædd 
og þar með nálgumst við meira að 
gjörnýta það hráefni sem er til staðar 
á hverjum tíma. Það er alltaf verið að 
bæta nýtinguna og vélarnar. Ég tel að 

samstarf við Marel byggist á því að í 
fiskvinnsluhúsum almennt er mikið af 
búnaði frá Marel, enda getum við þá 
haft samstarf við tæknimenn Marel ef 
þörf er á vegna þess að eitthvað er ekki 
að virka eins og á að gera, og þá geta 
þeir jafnvel leitt okkur gegnum lag-
færingu í síma. Það verður auðveldara 
þegar maður hefur farið gegnum kerfið 
í skólanum. 

Það er einnig stöðug þróun úti á sjó, 
eins og t.d. í kælingu á afla eða unnum 
afurðum um borð. Markaðurinn kallar 
nú á það að ísfisktogurum er að fjölga 
en frystitogurum að fækka. 

Þetta nám er mjög gagnlegt fyrir 
okkur sem höfum áhuga á að vinna 
í þessum geira, og þetta er mjög gott 
framtak af hálfu Fisktækniskólans og 
samstarfsaðila. Ég vona að það verði 
hægt að færa þetta nám einnig út á 
land því það getur verið erfitt fyrir 
þá sem búa fjarri Grindavík að sækja 
námið, eiga ekki heimangengt m.a. 
af fjölskylduástæðum. Það væri skyn-
samlegt að fara með það í alla lands-
fjórðungana en þar gæti fjarfundabún-
aður komið að góðum notum, “ segir 
Sigtryggur Pálsson í Sandgerði. 

 Sigtryggur pálsson starfar hjá 
Icelandic Ný-Fiskur í Sandgerði.

Nemendur Fisktækniskólans í heimsókn hjá íslenska sjávarklasanum á Granda ásamt Ásdísi pálsdóttur verkefnastjóra 
markaðssviðs.

Umhverfisstefna Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
Stefna Samtaka fyrirtækja í sjávar-
útvegi er að byggja á sjálfbærri nýt-
ingu auðlindarinnar en meginstoðir 
hennar eru; árangursríkt stjórnkerfi, 
öflugar rannsóknir og stöðug þróun 
vísinda. Það er skylda sjávarútvegs-
ins að vernda og verja vistkerfi sjávar 
og gera ekkert sem spillt getur þeirri 
mynd að íslenskur sjávarútvegur sé 
ábyrgur og vistvænn og að afurðir 
hans séu hreinar og ómengaðar. SFS 
hefur sett sér þau umhverfismark-
mið að skila auðlindum sjávar í jafn-
góðu eða betra ástandi til komandi 
kynslóða. Til þess að markmiðin 
náist taka útgerðir landsins upp 
umhverfisstjórnun og móta um-
hverfisstefnu. Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi munu vinna að því að 
viðhalda hreinu og heilnæmu haf-
svæði umhverfis Ísland.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu stuðla að áframhaldandi 
sjálfbærri nýtingu auðlinda sjávar.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu beita sér fyrir því að útbún-
aður veiðarfæra leiði til góðrar 
nýtingar auðlinda sjávar.

• Stefna Samtaka fyrirtækja í sjáv-
arútvegi er að byggja á sjálfbærri 
nýtingu auðlindarinnar en megin-
stoðir hennar eru; árangursríkt 
stjórnkerfi, öflugar rannsóknir 
og stöðug þróun vísinda.    

• Það er skylda sjávarútvegsins að 
vernda og verja vistkerfi sjávar og 
gera ekkert sem spillt getur þeirri 
mynd að íslenskur sjávarútvegur 
sé ábyrgur og vistvænn og að af-
urðir hans séu hreinar og ómeng-
aðar.

• Við höfum sett okkur þau um-

hverfismarkmið að skila auð-
lindum sjávar í jafngóðu eða betra 
ástandi til komandi kynslóða. Til 
þess að markmiðin náist taka út-

gerðir landsins upp umhverfis-
stjórnun og móta umhverfisstefnu.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu vinna að því að viðhalda 

hreinu og heilnæmu hafsvæði um-
hverfis Ísland.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu stuðla að áframhaldandi 
sjálfbærri nýtingu auðlinda sjávar.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu beita sér fyrir því að útbún-
aður veiðarfæra leiði til góðrar nýt-
ingar auðlinda sjávar.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu beita sér fyrir eflingu haf-
rannsókna.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu kappkosta að upplýsa al-
menning um umhverfisáhrif út-
gerðarinnar.

• Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
munu beita sér fyrir hagkvæmri 
orkunýtingu, vöktun umhverfis-
gæða, endurnýjanlegum orkugjöfum 
og berjast gegn mengun hafsins.

Jens Garðar Helgason var kjörinn formaður SFS, þegar samtökin voru stofnuð 
síðasta haust.
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Nútímatækni, mikið afl og góð eldsneytisnýting Það besta þarf ekki
að kosta meira
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Útgerð og byggð í 
Grímsey í uppnámi
Fyrirtækin þrjú sem stunda veiðar i 
Grímsey eiga í erfiðleikum með að 
standa í skilum við Íslandsbanka. 
Skuldir þeirra við bankann nema 
um þremur milljörðum króna og 
reksturinn stendur ekki undir svo 
háum skuldum. Bent er á í skýrslu 
stjórnar tveggja útgerðarfélaganna 
sem fylgir ársreikningi ársins 2013 
að „á meðan ekki er gengið til end-
anlegra samninga á milli bankans 
og félagsins viðheldur það óvissu-
ástandi, sem staðið hefur í nánast 
sex ár og hefur veruleg áhrif á fram-
tíðarsýn félagsins.“

Boðað var til íbúafundar í Grímsey 
þann 28. Janúar sl. til að ræða framtíð 
byggðarinnar í eynni. Staða áfram-

haldandi byggðar er óviss þar sem út-
gerðaraðilar eru í greiðsluvandræðum 
og gætu þurft að selja frá sér aflaheim-
ildir til þess að standa í skilum við 
fjármálastofnanir. Gunnar Hannes-
son, útgerðarmaður í Grímsey, telur 
að íþyngjandi aðgerðir Íslandsbanka 
geti haft þau áhrif að byggð leggst af 
í Grímsey. Vandi eyjaskeggja er m.a. 
fólgin í þeim vanda sem skapaðist við 
efnahagshrunið 2008. 

Þóroddur Bjarnason, formaður 
stjórnar Byggðastofnunar, telur 
stöðuna sem upp er komin varðandi 
kvótamál í Grímsey alvarlega. „Lítil 
sjávarþorp sem byggja alfarið á sjáv-
arútvegi hafa átt undir högg að sækja. 
Aflamark Byggðastofnunar miðar 

sérstaklega að því að styðja við slík 
bæjarfélög í samvinnu við útgerðar-
aðila, vinnslu og samfélagið. Tíu 
sveitarfélög falla undir skilgreiningar 
Byggðastofnunar og hefur stofnunin 
verið með sértækan byggðakvóta í 
tíu þeirra. Grímsey hefur ekki þurft 
á aðstoð að halda vegna ágætrar stöðu 
útgerðar og vinnslu en nú er önnur 
staða uppi. Nú þarf Byggðastofnun 
að skoða hvort hún geti komið að 
lausninni, en það aflamark verður 
aldrei eina lausnin. Það verður aldrei 
hægt að reka útgerð á aflamarki 
Byggðastofnunar einvörðungu,“ segir 
Þóroddur sem telur að það sé hægt 
að viðhalda byggð í Grímsey ef allir 
leggjast á árarnar og hjálpast að; út-

gerðarmenn, íbúar, fjármálastofnanir 
og landshlutasamtök. 

Guðmundur Baldvin Guðmunds-
son, formaður bæjarráðs Akureyrar-
kaupstaðar, segir bæjaryfirvöld róa 
öllum árum að því að viðhalda byggð 
í eynni. Haft er eftir Guðmundi að 
það yrði dapurlegt ef byggð legðist af í 
Grímsey en verið er að vinna að lausn 
með Byggðastofnun og Atvinnuþró-
unarfélagi Eyjafjarðar. 

Mikilvægt að auka  
atvinnuöryggi íbúa  
í sjávarbyggðum
Bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur lýst 
yfir þungum áhyggjum af málefnum 
Grímseyjar og annarra eyjabyggða og 
telur afar mikilvægt að auka atvinnu-

öryggi íbúa í sjávarbyggðum Bæjar-
stjórn Vestmannaeyja hvetur til þess 
að skynsamlegra leiða verði leitað til 
að tryggja íbúum Grímseyjar þann 
mikilvæga rétt sem fólgin er í frelsi 
til búsetu. Þetta kemur fram í bókun 
bæjarstjórnar sem samþykkt var ein-
róma á fundi hennar fyrir nokkru. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja ítrekar 
það álit hennar, sem áður hefur komið 
fram m.a. í ályktunum um frumvörp 
til laga um stjórn fiskveiða, sem felst í 
mikilvægi þess að auka atvinnuöryggi 
íbúa sjávarbyggða. Staða Grímseyjar 
er nú slík að Byggðastofnun, Íslands-
banki, Alþingi, atvinnuþróunarfélög 
og fleiri verða að taka höndum saman 
ásamt íbúum Grímseyjar við að 
tryggja áframhald byggðar í Grímsey. 

Grímsey.

Tólf bátar náðu yfir 
100 tonna afla á 
síðasta ári
Aflahæstu bátar að 8 brúttótonnum 
á árinu 2014 sem fiskuðu yfir 100 
tonn voru tólf talsins.  Aflahæstur 
var Ásmundur SK-123 frá Hofsósi 

smíðaður 1993, skráður eigandi 
Grafarós ehf.

Hér fylgir yfirlit yfir 25 aflahæstu 
bátana, afli, róðrar og meðafli.

Sæti Nafn Afli Róðrar Meðalafli
1 Ásmundur SK 123 138,3 66 2,1
2 Diddi KE 56 129,0 54 2,0
3 Albatros ÍS 111 127,1 71 1,8
4 Straumnes ÍS 240 122,4 77 1,6
5 Óli Magg BA 30 119,6 36 3,3
6 Jaki EA 15 117,2 87 1,3
7 Sörli ST 67 116,1 51 2,3
8 Garðar ÍS 22 115,3 40 2,9
9 Ásþór RE 395 114,7 75 1,5
10 Birta SH 203 107,8 69 1,6
11 Elli P SU 506 102,1 73 1,4
12 Straumur ST 65 100,3 57 1,8
13 Hilmir SH 197 97,7 66 1,5
14 Garri BA 90 96,0 57 1,7
15 Sella GK 225 92,8 48 1,9
16 Oliver SH 248 89,5 64 1,4
17 Þorgrímur SK 27 88,8 43 2,1
18 Andri SH 450 88,0 61 1,4
19 Kári II SH 219 87,1 48 1,8
20 Már SK 90 86,6 74 1,2
21 Skáley SK 32 85,0 66 1,3
22 Einir SU 7 80,8 74 1,1
23 Elva Björg SI 84 80,0 97 0,8
24 Stapavík AK 8 79,9 81 1,0
25 Flugaldan ST 54 78,5 68 1,2

Makríl landað í Grindavík. Makrílveiðarnar reyndust mörgum drjúg búbót.
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Símar:
467 1205 - 467 1203 - 692 5060 - 869 4441

„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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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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HVALUR HF.

Snæfellsbær

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

EHF

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.



Súðarvogur 9 - Sími 553-3599 - 104 Reykjavík
www.taeknihf.is - taeknihf@taeknihf.is

Erum með ýmsar gerðir
af hífibúnaði á lager

 Brettaklafa
 Lyftarabúr
 Brettagálga

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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Breiðdalsvík er 
„brothætt byggð“ 
samkvæmt 
skilgreiningu 
Byggðastofnunar
Fiskvinnsla Ísfisks tekur þar til starfa
Fyrir skömmu tók fiskvinnsla Ísfisks 
formlega til starfa í frystihúsinu á 
Breiðdalsvík. Fiskvinnsluhúsið að 
Sólvöllum 23 í Breiðdalsvík hefur 
verið í eigu Byggðastofnunar frá 
árinu 2008 þegar vinnsla þar stöðv-
aðist. Fyrir rúmu ári síðan ákvað 
Byggðastofnun, í samvinnu við 
heimamenn í Breiðdalsvík, að ráðast 
í breytingar á húsinu til þess að það 
mætti nýtast betur undir margþætta 
atvinnustarfsemi. Breiðdalshreppur 
er ásamt Austurbrú, íbúum sveitarfé-
lagsins og fleiri aðilum þátttakandi í 
verkefninu „brothættar byggðir“ og 
er umbreyting gamla frystihússins 
meðal vaxtarsprota þess. Unnið er 
að því að stór hluti hússins verði 
nýttur fyrir menningartengda ferða-
þjónustu með stórum veislu- og 
ráðstefnusal sem getur einnig nýst 
undir sýningar, tónleika og aðra 
slíka viðburði. Trésmíðaverkstæði 
hefur verið starfrækt í húsinu frá því í 
haust. Þá munu fyrirtæki og rekstrar-
aðilar geta fengið skrifstofuaðstöðu 

í húsinu og lítil iðnfyrirtæki komið 
sér fyrir. 

Fiskvinnsluhluti hússins var endur-
nýjaður og minnkaður verulega, lagnir 
endurnýjaðar auk þess sem starfs-
mannaaðstaða var endurbætt. Ísfiskur 
hefur leigt aðstöðuna af Byggðastofnun 
og hefur þegar hafið starfsemi þar sem 
5-8 starfsmenn vinna fisk sem er hluti 
af samstarfi Byggðastofnunar, Ísfisks og 
útgerðaraðila í Breiðdalsvík um vinnslu 
á samstarfskvóta Byggðastofnunar á 
Breiðdalsvík. Vonir standa til þess að 
starfsmönnum fjölgi smátt og smátt og 
að fleiri hlutar hússins komist í gagnið 
með vorinu og verði til þess að efla enn 
frekar byggð og mannlíf á Breiðdalsvík. 

Fiskvinnslan er hér hér til húsa.

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Hafrannsóknastofnun: 

Útskrifaði sérfræðinga 
frá 15 löndum
Sjávarútvegsskóli Háskóla Sam-
einuðu þjóðanna og Hafrann-
sóknastofnun útskrifaði nýlega 
19 sérfræðingar úr sex mánaðar 
þjálfunarnámi frá 15 löndum. Sér-
fræðingarnir koma frá fimm Afr-
íkulöndum (5), fjórum eyríkjum 
Karíbahafs (5), fimm löndum frá 
Asíu (7), og einu landi í Evrópu 
(1). Af þeim 19 sem útskrifast eru 
9 konur, en að meðaltali er þátttaka 
kvenna í þjálfunarnáminu tæp 40%. 
Sjávarútvegsskólinn bíður upp á sex 
sérsvið og voru þrjú þeirra kennd í 
ár; fiskifræði, gæðastjórnun í vinnslu 
og meðhöndlun fisks og fiskeldi. 
Rannsóknarverkefni sérfræðing-
anna spunnu vítt svið, og tengjast öll 
verkefnum sem sérfræðingar sinna 
heima fyrir. Mörg lokaverkefnanna 
nýtast einnig beint við stefnumótun 
sjávarútvegs í heimalöndum þeirra. 

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sam-
einuðu þjóðanna hefur vaxið hratt 
síðustu ár og aukið starfsemi sína í 
samstarfslöndum sínum. Styttri nám-
skeið hafa verið þróuð í samstarfi við 
þarlenda sérfræðinga og fyrrum nem-
enda skólans ásamt því að styðja við 
ráðstefnur á sviði sjávarútvegs. Því til 
viðbótar býður Sjávarútvegsskólinn 
fyrrum nemendum skólans upp á 
styrki til framhaldsnáms hér á landi 
í greinum tengdum sjávarútvegi. Frá 

upphafi hafa nú 305 sérfræðingar lokið 
sex mánaðar þjálfunarnámi við skól-
ann frá yfir 50 löndum og rúmlega 
1000 manns hafa tekið þátt í styttri 
námskeiðum í samstarfslöndunum. 
Jafnframt því að styrkja sérfræði-
kunnáttu í samstarfslöndunum og 
sjávarútvegsstofnunum. Þá leggur 
skólinn einnig ríkari áherslu á að 
afla og þróa þekkingu sem nýtist við 
stefnumótun í sjávarútvegsmálum. 

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sam-
einuðu þjóðanna er fjármagnaður 
af utanríkisráðuneytinu sem hluti af 
þróunaraðstoð Íslendinga. Hann er 

rekinn af Hafrannsóknastofnun, í nánu 
samstarfi við Matís, Háskóla Íslands, 
Háskólann á Akureyri og Háskólann 
á Hólum, en auk þeirra koma fjöldi 
annarra stofnana og fyrirtækja að 
starfseminni með einum eða öðrum 
hætti. Velgengni Sjávarútvegsskólans í 
gegnum árin er ekki síst vegna góðrar 
samvinnu við fjölda stofnana á Íslandi 
og fyrirtækja í sjávarútvegi en stór hluti 
þjálfunarnámsins felst í heimsóknum 
til ólíkra sjávaútvegsfyrirtækja. Fastir 
starfsmenn við Sjávarútvegsskólann 
eru fjórir, og hefur Dr. Tumi Tómasson 
verið forstöðumaður frá upphafi. 

Útskriftarnemarnir eru Depok Kumar paul (Bangladesh), Huruma Fredrick 
Mgana (Tanzania), Kun Xing (China), Herbert Nakiyende (Uganda), Acacio 
Guterres (East Timor), Innocent Yakubu Yem (Nigeria), Suman Barua 
(Bangladesh), Menake Gammanpila (Sri lanka), Jullan Defoe (Dominica), 
lesvia Calderon Herrera (Cuba), richner Naa Krokor Odoi (Ghana), romina 
Alzugaray Martínez (Cuba), Thomas Anthony Nkondola (Tanzania), Dandan 
ren (China), Iuliia lysakovska (Ukraine), Kimberlee Marcellin Cooke-panton 
(Jamaica), Nguyen Thi Hang (Vietnam), le Hoang Bao Chau (Vietnam), Cy-
lena Donna Andrews (St. Vincent and the Grenadines) and Jacob Abwao 
Oucho (Kenya). 



Plast tappar
Glerfestingar
Fánastangir
Fánaborgir
Fjaðurstál 

Málmtækni er þjónustufyrirtæki í málm- og plastiðnaði

Helstu vöruflokkar

Málmtækni HF  I  Vagnhöfði 29  I  110 Reykjavík  I  580 4500  I  www.mt.is

Ryðfrítt stál 
303
304 
316 & fl.  
Plötur 
Stangir
Fittings

Ál 
5754
6082
6061
7075 
Plötur
Stangir
Beygjur
Gataplötur 

Ál 
Klæðningar og 
undirkerfi 
Litaðar ál 
plötur

Plast 
PEHD 
300
500
1000
POM
PA
PTFE
PC
PET
PP
PEEK
PVC

Járn 
Galv
Rafgalv
Kaldvalsað
Heitvalsað
Aluzink
Poly stál

Loftsíur 
F3
F4
F5
F7
F9
Paintstop
Hepa
Dúkar
Pappasíur 
Rammar

Bandsagarblöð

Eir
Messing
Blý
Zink

 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 



MAREL VINNSLUTÆKNI
Nýtt og spennandi eins árs nám með 
mikla starfsmöguleika við vél- og 
hugbúnað frá Marel.

Inntökuskilyrði: Hafa lokið námi í Fisktækni eða 
sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr 
sjávarútvegi getur einnig gilt sem inntökuskilyrði.

Námsárinu er skipt í fagbóklegar greinar og 
vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónarmanns.

Nám í Marel vinnslutækni er samstarfsverkefni 
Fisktækniskólans og Marel.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.fiskt.is eða hjá starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands í síma 412 5966.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2015

MIKLIR FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Í STARFI.
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Aðgengilegasta selalátur 
landsins er á Vatnsnesi
Hvammstangi er kauptún í Húna-
þingi vestra. Hann var upphaflega í 
Kirkjuhvammshreppi en var gerður 

að sérstökum hreppi, Hvammstanga-
hreppi, hinn 1. júlí 1938. Hrepparnir 
tveir sameinuðust á ný 7. júní 1998 

ásamt hinum 5 hreppunum í Vest-
ur-Húnavatnssýslu: Staðarhreppi, 
Fremri-Torfustaðahreppi, Ytri-
-Torfustaðahreppi, Þverárhreppi og 
Þorkelshólshreppi undir nafninu 
Húnaþing vestra. Hvammstangi var 
gerður að viðurkenndum verslun-
arstað árið 1895 en þá voru engin 
íbúðarhús á staðnum. Hið fyrsta 
slíka var byggt árið 1900. Þá hófust 
einnig fiskveiðar þar á tanganum og 
eru hafnarskilyrði þar nú góð. Mest 
er veitt af rækju og grásleppu. Á 
Hvammstanga er margvísleg þjón-
usta fyrir sveitirnar í Húnaþingi 
vestra. Hitaveita Húnaþings vestra 
á Laugarbakka sér Hvammstanga 
fyrir heitu vatni en þangað var lögð 
hitaveituæð 1972. Vatnsveita kom í 
plássið 1952 en áður hafði hvert hús 
haft eigin brunn. 

25. júní 2006 var opnað Selasetur á 
Hvammstanga. Hús Verslunar Sigurðar 
Pálmasonar, sem reist var 1926, hýsir 
Selasetrið. Í Selasetrinu má nálgast 
fróðleik í máli og myndum um seli og 
ýmsa hjátrú tengda þeim. Eitt aðgengi-
legasta selalátur landsins er á Vatnsnesi, 
norður af Hvammstanga. Smábátar í höfninni á Hvammstanga.

Selasetrið á Hvammstanga.

Stjórnunarverð-
laun Stjórnvísis 
til tveggja kvenna
Ágústa Björg Bjarnadóttir, for-
stöðumaður mannauðs og rekstrar 
Sjóvár, og Vigdís Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri VIRK starfsendur-
hæfingarsjóðs, fengu fyrir nokkru 
afhent stjórnunarverðlaun Stjórn-
vísi, félags um framsækna stjórnun. 
Ekki voru veitt sérstök frumkvöðla-
verðlaun að þessu sinni, því ekki 
bárust nægilega margar tilnefningar 
í þennan flokk. 

María Bragadóttir, fram-
kvæmdastjóri Alvogen hátækni, 
kynnti starfsemi fyrirtækisins á 
fundi þegar stjórnunarverðlaunin 
voru afhent að viðstöddum forseta 
Íslands. Alvogen er alþjóðlegt lyfja-
fyrirtæki með starfsemi í 35 löndum. 
Hjá fyrirtækinu starfa um rúmlega 
2.300 metnaðarfullir starfsmenn sem 
vinna að því að byggja upp leiðandi 
og framsækið alþjóðlegt lyfjafyrir-
tæki. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróun 
og framleiðslu samheitalyfja, lausa-
sölulyfja og líftæknilyfja. Starfsemi 
Alvogen byggir á traustum grunni 
og dótturfélög Alvogen eiga sér langa 
sögu. Fyrirtækið er nú að byggja yfir 
starfsemina í Vatnsmýrinni. Unnið er 
að því að setja markaðinn samheita-
lyftæknilyf sem munu koma á mark-
aðinn árið 2018 eða 2019. María sagði 
að því fylgdi lægri kostnaður þeirra 
sem munu njóta samheitalyftækni-
lyfjanna þegar þau koma á markað 
og vonandi fylgdi því að fleiri fengju 
lækningu en áður. 

Grímur Sæmundsen fram-
kvæmdastjóri Bláa Lónsins og for-

maður Samtaka ferðaþjónustunnar 
sagði að búast mætti við 20% vexti í 
ferðaþjónustu á þessu ári en fullyrti 
að greinin væri samt ekki kominn að 
þolmörkum en dreifa þyrfti gestum 
betur um landið, og að því væri stefnt 
leynt og ljóst. Sóknarfærin lægju fyrst 
og fremst í öðrum landshlutum, ekki 
á höfuðborgarsvæðinu. Því fylgdu þó 
ýmsir annmarkar, s.s. að Vegagerðin 
væri í fjárhagssvelti og gæti ekki fylgt 
aukningu ferðamanna hvað varðar 
viðhaldi vega en á árinu 2014 óku 
bílaleigubílar 305 milljón km, og 
það álag stæðist vegakerfið ekki að 
óbreyttum forsendum til lengri tíma. 

Grímur Sæmundsen.

María Bragadóttir.

Verðlaunahafarnir Ágústa Björg Bjarnadóttir og Vigdís Jónsdóttir.

Skverað fyrir sumarið
Í blíðunni á síðasta páskadag tók 
eigandi bátsins Maró SK-33 hann 
upp til að gera allt klárt fyrir sum-
arið, t.d. vegna strandveiðanna, 
enda eru miðin út af Skagafirði og 

við Grímsey verið afar gjöful síðustu 
sumur. Jafnvel var veðrið svo gott að 
hægt var að mála botninn og huga 
að ýmissi frekari skveringu, viðgerð 
eða viðhaldi. 

Tíminn notaður til að gera allt klárt.



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



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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