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Sjómannadagurinn er 7. júní!
Sjómannadagurinn er haldinn fyrsta 
sunnudag í júní, nema þegar hvíta-
sunnudag ber upp þann dag, þá er honum 
 frestað um viku. Sjómannadagurinn var 
fyrst haldinn í Reykjavík árið 1938. Mark-
mið hans er að efla samhug sjómanna, 
kynna þjóðinni starf þeirra og minnast 
drukknaðra. Sjómannadagshátíðir eru 

haldnar víða um land, með ýmsu sniði 
og þá eru sjómenn einnig heiðraðir fyrir 
ýmis afrek. 

Í ár ber sjómannadaginn upp í 7. júní. 
Margir sjómenn hafa það fyrir reglu að 
fara þá í kirkju. Hvort messað verður á sjó-
mannadaginn í Kirkjuvogskirkju í Höfnum 
skal hins vegar ósagt látið en kirkjan var 

byggð 1860-1861. Hún er í Grindavíkur-
prestakalli í Kjalarnesprófastsdæmi. Kirkjan 
kostaði 300 kýrverð en Vilhjálmur Kr. Há-
konarson lét byggja kirkjuna á sinn kostnað. 
Kirkjan er timburkirkja bikuð að utan með 
hvítum gluggum. 

Til hamingju með væntanlegan dag 
ykkar, sjómenn!

Kirkjuvogskirkja í Höfnum.
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Zymetech hlaut Nýsköpunar-
verðlaun Íslands 2015
- leiðandi íslenskt líftæknifyrirtæki á sviði rannsókna,  
þróunar, framleiðslu og sölu náttúrulegra sjávarensíma
Fyrirtækið Zymetech hlaut Ný-
sköpunarverðlaun Íslands sem af-
hent voru á Nýsköpunarþingi fyrir 
skömmu. Zymetech er leiðandi ís-
lenskt líftæknifyrirtæki á sviði rann-
sókna, þróunar, framleiðslu og sölu 
náttúrulegra sjávarensíma til hagnýt-
ingar í húðvörur, lækningatæki og lyf. 
Efni þingsins að þessu sinni var „Frá 
frumkvöðli til alþjóðamarkaðar„og 
sóttu rúmlega 200 manns þingið, sem 
haldið var á Grand hótel Reykjavík. 

Zymetech nýtir meltingarensím úr 
Norður-Atlantshafsþorski og hefur 
tekist að skapa verðmæta viðbótar-
afurð úr hráefni sem í gegnum tíðina 
hefur að langmestu leyti verið fargað. 
Þannig hefur fyrirtækið þróað afurð 
sem margfaldar virði þorsksins. Mikil 
rannsóknarvinna liggur að baki þeirri 
tækni sem tryggir virkni ensímanna og 
viðheldur stöðugleika þeirra. Byggt á 
þessari tækni hefur Zymetech þróað 
efnablönduna Penzyme®, sem er virka 
efnið í vörum fyrirtækisins. Zymet-
ech framleiðir margs konar húð- og 
snyrtivörur sem seldar eru undir 
ýmsum vörumerkjum samstarfsaðila 
fyrirtækisins, auk Pensim áburðarins 
sem er sennilega þekktasta vara þeirra 
hér á landi. Fyrirtækið vinnur nú að 
þróun lækningavara til meðhöndl-
unar á sértækum húðkvillum á borð 
við bólgur, útbrot, sprungna húð og til 
sáragræðinga. Nýjasta afurð Zymetech 
er lækningavaran PreCold, munnúði til 
varnar kvefi, en klínískar rannsóknir 
sýna fram á að fækka má veikinda-
dögum af völdum kvefs um allt að 
helming ef munnúðinn er notaður 
reglulega meðan einkenni kvefsins 
vara eða sem fyrirbyggjandi. 

Zymetech hefur í gegnum tíðina 
notið stuðnings íslenskra rannsóknar-

sjóða, en sá stuðningur ásamt traustu og 
farsælu samstarfi við Háskóla Íslands 
og Landspítala háskólasjúkrahús hefur 
skipt sköpum við uppbyggingu fyrir-
tækisins, og er gott dæmi um hvernig 
háskólar og rannsóknarstofnanir geta 
stuðlað að nýsköpun í atvinnulífi með 
stuðningi rannsóknarsjóða. Mark-
mið fyrirtækisins til framtíðar er að 
viðhalda leiðandi stöðu á heimsvísu 
í rannsóknum, þróun, framleiðslu og 
sölu á náttúrulegum sjávarensímum 
til notkunar í húðvörur, lækningatæki 
og lyf. 

Nýsköpunarverðlaun  
Íslands
Nýsköpunarverðlaun Íslands eru veitt 
af Rannís, Íslandsstofu, Nýsköpunar-
miðstöð Íslands og Nýsköpunarsjóði 
atvinnulífsins, til fyrirtækja sem þykja 
hafa skarað fram úr í þróun nýrrar 

vöru eða þjónustu, sem byggð er á 
rannsóknar- og nýsköpunarstarfi og 
náð hefur árangri á markaði. Tilgangur 
verðlaunanna er að vekja athygli á 
þeim mikilvægu tengslum sem eru á 
milli rannsókna og þekkingaröflunar 
og aukinnar verðmætasköpunar í at-
vinnulífinu. Verðlaunagripurinn er 
stytta af frjósemisgoðinu Frey eftir 
Hallstein Sigurðsson myndhöggvara. 

Við val á verðlaunahafa er litið 
til þess hvort um sé að ræða nýtt 
sprotafyrirtæki, hvort það sé byggt á 
nýskapandi tækni og hugmynd og sé 
kröfuhart á þekkingu. Þá er lagt mat á 
virðisauka afurða og hvort fyrirtækið 
hafi náð árangri á markaði. Metið er 
hvort líkur séu á að fyrirtækið haldi 
velli og hvort stjórnun nýsköpunar 
sé til eftirbreytni. Að lokum er metið 
hvort fyrirtækið sé hvatning fyrir aðra 
að feta sömu slóð. 

Hrefna Karlsdóttir ráðin  
til Ábyrgra fiskveiða
Hrefna Karlsdóttir hefur verið ráðin 
til Ábyrgra fiskveiða ses. sem annast 
rekstur Iceland Responsible Fisheries 
vottunarverkefnisins. Hrefna mun sjá 
um að móta og reka verkefni um vottun 
ábyrgra fiskveiða og kynna íslenskan 
sjávarútveg og fiskveiðistjórnun. 
Upprunamerkið fyrir íslenskar sjáv-
arafurðir og vottun ábyrgra fiskveiða 
Íslendinga eru markaðstæki sem hafa 
síðan 2008 gefið framleiðendum og 
seljendum íslenskra sjávarafurða 
tækifæri til að staðfesta frumkvæði 
sitt í að mæta kröfum markaðarins um 
ábyrgar veiðar og fiskveiðistjórnun. 
Á undanförnum fjórum árum hafa 
veiðar á þorski, ýsu, ufsa og gullkarfa 
fengið vottun ábyrgra fiskveiða. 

Hrefna lauk doktorsgráðu í hagsögu 
frá Gautaborgarháskóla þar sem hún 
rannsakaði fiskveiðisamninga innan 
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiði-

nefndarinnar (NEAFC). Hrefna starfaði 
hjá Hagstofu Íslands, Atvinnu- og ný-
sköpunarráðuneytinu við sjávarútvegs-
mál m.a. fiskveiðistjórnun innanlands 
og fiskveiðisamninga við erlend ríki en 
undanfarið eitt og hálft ár hefur hún 
starfað sem sérfræðingur á Veiðieftirlits-
sviði Fiskistofu. Hrefna sat í stjórn Haf-
réttarstofnunar Háskóla Íslands í tvö ár. 

Hrefna Karlsdóttir. 

Höfnin á Blönduósi: 

Nýtist nánast engum 
og arðsemi í lágmarki
Hafnargerð á Blönduósi hefur 
löngum vakið furðu margra lands-
manna, og lái það engum. Góð 
höfn er á Skagaströnd í 25 km. 
Fjarlægð og aðrar heldur lengra 
í burtu, s.s. á Hvammstanga á 
Sauðárkróki. Höfnin á Blönduósi 
er „rammpólitísk,“ þ. e. það voru 
þingmenn Norðurlandskjördæmis 
vestra, sem það hét kjördæmið fyrir 
síðustu kjördæmabreytingu sem 
þrýstu á um þessa hafnargerð þó 
hagkvæm not af henni væru af ekki 
ljós, Blöndósingar áttu bara rétt á 
höfn eins og aðrir. Þetta gæti nýst 
ef stór útgerð og fiskvinnsla yrði á 
staðnum, en það hefur hins vegar 
verið fremur af skornum skammti, 
og aflanum sem til Blönduóss hefur 
komið til verkunar hefur aðallega 
verið landað á Skagaströnd. Enda 
er höfnin og umhverfi hennar í 
dag eins og dauðs manns gröf og 
sveitarfélaginu fjárhagslegur baggi 
ef eitthvað er. 

Fleiri dæmi eru um álíka vitleysu 
í hafnargerð. Ágæt höfn hefur verið 
lengi á Árskógsströnd við Eyjafjörð en 

hún nýttist illa íbúum á Hauganesi þar 
sem yfir Þorvaldsdalsá var að fara, en 
brúin var töluvert ofar. Í stað þess að 
brúa ósa Þorvaldsdalsár var ráðist í 
hafnargerð. Hún hefur auðvitað nýst 

smábátaútgerðinni á Hauganesi en 
mun ódýrara hefði verið að stækka 
höfnin á Árskógssandi. Fleiri dæmi er 
hægt að nefna um óráðssíu í hafnar-
gerð, því miður, en skal ógert að sinni. 

Blönduóshöfn. Þar enga starfsemi að sjá.

Ágústa Guðmundsdóttir prófessor og rannsóknastjóri Zymetech veitti verð-
laununum viðtöku úr hendi Ragnheiðar Elínar Árnadóttur iðnaðar- og við-
skiptaráðherra.

Greiðir ekki atkvæði 
um kvótamál, veiðileyfa- 
eða veiðigjaldamál
Vegna umræðu um fyrirhugaða 
kvótasetningu á makríl segir Páll 
Jóhann Pálsson alþingismaður að á 
næstu vikum verði atkvæði greidd á 
Alþingi um frumvarp sjávarútvegs-
ráðherra um kvótasetningu á makríl. 

„Vegna tengsla minna við fyrirtæki 
í sjávarútvegi mun ég sitja hjá við af-
greiðslu málsins, líkt og ég hef gert 
við afgreiðslu annarra mála af sama 
toga. Í störfum mínum á Alþingi hef 
ég ekki dregið fjöður yfir þá staðreynd, 
að tengsl mín við sjávarútveginn eru 
töluverð. Ég hef verið til sjós, starfað 
við sjávarútveg í landi og á 5% hlut í 
útgerðarfélaginu Vísi hf. , eins og fram 
kemur í hagsmunaskráningu á vef Al-
þingis. Því til viðbótar er eiginkona 
mín eigandi og framkvæmdastjóri 
smábátaútgerðarinnar Marvers ehf. 
Þau tengsl eru ekki tilgreind í hags-
munaskráningu, enda er í henni ekki 
gert ráð fyrir skráningu á eigum maka 
þingmanna né gefinn möguleiki á að 
bæta við auka athugasemdum í þeirri 
skráningu. 

Vegna ofangreindra tengsla hef ég 
ekki greitt atkvæði í atkvæðagreiðslum 
þingsins um kvótamál, veiðileyfa- eða 
veiðigjaldamál. Hins vegar hef ég 

áskilið mér rétt til að taka þátt í um-
ræðu um þessa grundvallaratvinnu-
grein þjóðarinnar, enda er mikilvægt 
að sjónarmið þeirra sem þekkja vel til 
greinarinnar heyrist.“

Páll Jóhann segir að það sé mikilvægt 
að á Alþingi komi fram ólík sjónarmið 
um mikilvæg mál, enda vilji allir þing-
menn vinna þjóðinni gagn. „Sjálfur 
hef ég lýst yfir efasemdum um ágæti 
þess að hlutdeildarsetja handfæra-
veiðar smábáta á makríl. Sú skoðun 
mín breytir ekki þeirri staðreynd, að 
ég mun sitja hjá þegar atkvæði verða 
greidd um málið,“ segir Páll Jóhann 
Pálsson alþingismaður. 

Páll Jóhann Pálsson, Grindvíkingur 
og þingmaður Framsóknarflokksins 
í Suðurkjördæmi.
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Samskip tryggja hag- 
stæða samninga með 
samkeppni í flutningum
Þar sem Ísland er eyja fara vöruflutn-
ingar til og frá landinu að stórum 
hluta sjóleiðis, og auðvitað allir 
þungaflutningar. Forveri Samskipa, 
Skipadeild Sambands íslenskra sam-
vinnufélaga, var stofnað 1946 og sá 
um vöruflutninga í samkeppni við 
Eimskipafélag Íslands. Stuttu áður 
en annar samkeppnisaðili, Hafskip, 
varð gjaldþrota í lok árs 1985 stóð til 
að SÍS myndi kaupa fyrirtækið en á 
stjórnarfundi var kosið gegn því og 
munaði aðeins einu atkvæði. Þegar 
leið á 20. öldina varð SÍS öflugasta 
viðskiptaveldi Íslands og með ítök á 
flestum sviðum viðskiptalífsins allt 
fram til ársins 1992 þegar starfsemi 
þess var orðin nánast engin vegna 
skulda þess við lánardrottna sína. 

Samskip taka í dag samfélagslega 
ábyrgð og sýna það í verki með virkri 
þátttöku í samfélaginu. Flutninga-
fyrirtæki eru einn af máttarstólpum 
samfélagsins og gegna þýðingarmiklu 
hlutverki. Hugað er að mörgum 
þáttum sem tengjast samfélagslegri 
ábyrgð, s.s. umhverfismálum, vinnu-
vernd og öryggismálum, orkumálum, 

mannauðsmálum auk sjálfbærni. 
Heilbrigð samkeppni í sjóflutningum 
milli Íslands og annarra landa tryggir 
viðskiptavinunum hagstæða samninga 
um flutninga á hverjum tíma. 

ALDAN FRÉTTABLAÐ UM SJÁVARÚTVEG
4. TBL. 2. ÁRGANGUR 2015
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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

Hvað táknar það að vera sjálfstæður? Er það að fara eigin leiðir, óháður 
boðum og bönnum og skeyta að engu hvað þjóðfélagið boðar á hverjum 
tíma? Eða er það að vera framúrskarandi löghlíðin, stíga aldrei saklaus 
hliðarspor, hafa aldrei frumkvæði í neinu sem má vera þjóðfélaginu til 
hagsbóta og og sigla þar með lygnan sjó og vera þar með raunar algjörlega 
óþekktur í samfélaginu? Nei, mjög sennilega ekki, en kannski góð blanda 
af þessu tvennu þegar betur er að gáð. Þjóðleikhúsið hefur í vetur sýnt 
,,Sjálfstætt fólk“ eftir Halldór Kiljan Laxness, hetjusögu Bjarts í Sum-
arhúsum sem fór eigin leiðir, þáði aldrei ölmusu eða gjafir frá nokkrum 
manni og var stoltur af því að búa á afdalajörð, sem hann hafði eignast með 
því að nurla saman fyrir henni, en missti svo úr höndunum sem kannski 
yrði túlkað í dag sem fordæmalaus þrákelkni. En Bjartur í Sumarhúsum 
fórnaði ýmsu sem var honum kært, s.s. tiltrú fjölskyldunnar tímabundið. 
Halldór Kiljan Laxness sagði 1. desember 1935 m.a. að frelsisþrá fólksins 
er þrá þess að lifa samkvæmt þeim hugmyndum sem það gerir sér um að 
mannlegum verum sæmi að lifa, þannig að heilbrigðar óskir þess, lífskröfur 
og lífshræringar gulla útrás í því samfélagi þar sem það lifir. Að því sé leyft 
að starfa í landi sínu að því sem hverjum hentar best, og þó þannig að starfi 
þess sé ekki unnið fyrir gýg, heldur meðal til að veita því þær nægtir til 
líkama og sálar sem eru óhjákvæmilegar til þess að persónuleiki mannsins 
fái að nóta sín. Frjálsir menn eru þeir einir sem lifa í allsnægtum, starfa 
skynsamlega, farsælu starfi í þágu sína og félagsheildar sinnar, en hafa 
þó fullt leyfi til að stunda gjafir andans, og geta komið börnum sínum 
til fyllsta þroska. Þannig lifa frjálsir menn. Þannig lifir frjáls þjóð. Það er 
þetta, að lifa eins og mönnum sæmir, sem fólkið á við þegar það rís upp 
gegn kúguninni og berst fyrir frelsi sínu.

Er það þannig sem við búum í þessu landi í dag? Er okkur frjálst að veiða 
þann fisk í hafinu sem okkur sýnist, fjölskyldunni til framfæris? Eigum við 
að veiða úr sameiginlegum fiskistofnum að eigin geðþótta án samninga 
við aðrar þjóðir? Sjómenn vita að svo er alls ekki. Megum við tína ber að 
hausti hvar sem okkur sýnist eða skjóta rjúpur án þess að fá til þess leyfi 
eða borga bændum fyrir það, sem þó hafa hvorki ræktað berjalyngið eða 
frjálsa rjúpuna? Megum við að sumarlagi tjalda í fögrum dal fjarri manna-
byggð án þess að þar birtist einhver og krefur okkur um gjald fyrir það? 
Nei, ekki aldeilis og því hlýtur það að vera álitamál  hvort við Íslendingar 
á því herrans ári 2015 eru frjálst fólk í frjálsu landi, jafnvel þótt danska 
krumlan hafi verið neydd til að spretta af okkur aktygjunum árið 1944. 
Nokkru síðar gengu Íslendingar í Sameinuðu þjóðirnar. Fól aðild í sér 
afsal á fullveldi? Spyrja má hvort sjálfstæði Íslands hafi minnkað þegar 
samið var við Bandaríkin um varnir landsins og hersetu árið 1951. Því 
hefur verið haldið fram að ríki sem ekki getur séð um eigin varnir, í það 
minnsta að talsverðu leyti, geti vart talist sjálfstætt. Sjálfstæði eða fullveldi 
hlýtur einnig að snúast um það að ráða eigin efnahag. Með það í huga 
voru þorskastríðin og útfærsla fiskveiðilögsögunnar á seinni hluta síðustu 
aldar gjarnan sögð vera framhald sjálfstæðisbaráttunnar. Að sama skapi 
töldu þeir sem voru á móti aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu 
(EES) árið 1994 að þá glataðist ekki aðeins formlegt fullveldi að hluta 
heldur einnig efnahagslegt sjálfstæði. Stuðningsmennirnir sögðu hins 
vegar að sjálfstæði landsins ykist við það að taka með þessum hætti auk-
inn þátt í efnahagslegri samvinnu í álfunni. Inn í þessar deilur fléttaðist 
einnig að EES-samningurinn sem skuldbatt Ísland og önnur aðildarríki 
til að taka í lög regluverk ESB á ákveðnum sviðum þó að ríkin ættu enga 
aðild að samningu reglnanna. Minnkar sjálfstæðið með því að taka upp 
evru í stað veikrar krónu og ganga í Efnahagsbandalagið? Kannski snýst 
spurningin um það eftir allt saman hvort íslensk utanríkisstefna hefur 
snefil af sjálfstæði í samstarfi við aðrar þjóðir, t.d. í NATO. Ef svo er ekki, 
eru þá þeir sem búa í þessu landi eins sjálfstæðir eins og margir vilja láta 
vera. Sjálfstæði einstaklings eða þjóðar þarf stöðugt að verja, sífellt þarf 
að halda vökunni.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Frjáls þjóð 
í frjálsu landi

Leiðari

Ekkert samkomulag 
um veiðar á kolmunna
Dagana 21. -23. apríl nk. var haldinn 
strandríkjafundur í Clonakilty á Ír-
landi um veiðar á kolmunna fyrir 
árið 2015. Færeyingar boðuðu til 
fundarins og var hann framhald 
viðræðna sem hófust í október 
2014. Engin niðurstaða náðist á 
milli strandríkjanna um skiptingu 
hlutdeildar. Á fundinum settu Fær-
eyingar og Evrópusambandið fram 
sameiginlegar kröfur um stóraukna 
hlutdeild sér til handa á kostnað 
strandríkjanna Íslands og Noregs en 

lögðu þó til að hlutur Rússlands sem 
úthafsveiðiþjóðar héldist óbreyttur. 

Færeyingar hyggjast boða til fram-
haldsfundar innan næstu tveggja 
mánaða en fundarstjórn vegna ársins 
2016 verður í höndum Íslands. Vænt-
anlega verður þá kannski haldinn hér-
lendis. Spurning er hvort það sé tilefni 
til að boða strax til fundar með veiðar 
á kolmunna, himinn og haf ber á milli 
um hvað hver þjóð má veiða og lík-
leg áhrif þess eru líklega bara þau að 
kolmunninn verður bara ofveiddur. 

Norðfjarðartogararnir 
Barði og Bjartur afla vel
Frystitogarinn Barði NK kom til 
Neskaupstaðar með fullfermi í síðustu 
viku. Barði NK hafði verið 25 daga 
á veiðum og millilandaði fullfermi 
hinn 13. apríl sl. Að sögn Theodórs 
Haraldssonar, sem var skipstjóri síð-
ari hluta veiðiferðarinnar, aflaðist vel 
og var veður þokkalegt allan tímann 
sem skipið var að veiðum. „Í upphafi 
túrsins var reynt við grálúðu og ufsa 
en við enduðum í gullkarfa í Víkur-
álnum. Þar var góð veiði – dregið 

stutt og mest legið í vinnslu. Aflinn í 
túrnum var hátt í 800 tonn upp úr sjó 
og er verðmæti hans um 165 milljónir. 
Þetta var fínn túr,“ sagði Theodór 
skipstjóri. Barði NK hélt til veiða á 
ný að kvöldi laugardagsins 2. maí sl. 

Ísfisktogarinn Bjartur NK landaði 
einnig í Neskaupstað í síðustu viku. Afl-
inn var um 90 tonn og var uppistaða 
hans ufsi og þorskur. Bjartur NK hélt 
strax aftur til veiða og er væntanlegur 
til löndunar í dag, 5. maí. 

Landað í Norðfjarðarhöfn.

Sighvatur 
Bjarnason VE 
og Kap VE á 
kolmunna
Uppsjávarveiðiskip Vinnslustöðv-
arinnar í Vestmannaeyjum, Sig-
hvatur Bjarnason VE og Kap VE, 
eru á kolmunnaveiðum djúpt suð-
austur af landinu í færeysku land-
helginni. Gunnar Aðalbjörnsson, 
umbóta- og gæðastjóri VSV segir 
að aflinn sé svona þokkalegur, 
góður reitingur. Kolmunnastofn-
inn hefur vaxið undanfarin þrjú 
ár og aflaheimildir sömuleiðis. 
Norsk-íslenska síldin er hins vegar 
í mikilli niðursveiflu, nýliðunar-
brestur er viðvarandi og hafa 
aflaheimildir því skerst umtals-
vert verulega á síðustu sex árum. 

Breki í smíðum í Kína
Vinnslustöðin er að láta smíða nýtt 
skip fyrir sig, og er það gert í Kína. 
Skipið fær nafnið Breki VE-61. Í 
Eyjafréttum segir að skipsnafnið 
Breki eigi sér langa og farsæla sögu 
í Vestmannaeyjum og tengist það 
líka sögu Vinnslustöðvarinnar 
sterkum böndum en togarinn Breki, 
sem lengi var í eigu Vinnslustöðvar-
innar, var landsþekkt aflaskip. 

Siguhvatur Bjarnason VE.

Breki VE.

Kap VE.

arnarfell í Sundahöfn í síðustu 
viku. Þaðan fór skipið 30. apríl sl. til 
Evrópuhafna.

Miklar og rúmgóðar vöruskemmur 
Samskipa þjóna viðskiptavinunum 
dyggilega.

Leiðréttingar!
Í síðasta tölublaði ÖLDUNNAR var 
fjallað á forsíðu um rækjuvinnslu 
Meleyrar á Hvammstanga. Texti var 
að hluta til fenginn frá Hvammstanga 
í þeirri góðu trú að hann væri nýr, 
og ekki fenginn frá öðrum fjölmiðli. 
Hann reyndist vera tveggja ára og 
birtist á sínum tíma á www. ruv.is 
Beðist er hér afsökunar á þessu. 

Á bls.10 var fjallað um afla smábáta 
á árinu 2014. Sá listi var fenginn í þeirri 
trú að hann væri frá Fiskistofu, en svo 
reyndist ekki vera, heldur er uppruni 
hans á www. aflafrettir.is Með sama 
hætti er eigandi þeirrar upplýsingasíðu 
beðinn afsökunar á því að ekki var getið 
heimilda og þess gætt í framhaldinu að 
gæta höfundaréttar. 



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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LOFTPRESSUR Í MIKLU ÚRVALI
FYRIR 

SJÁVARÚTVEGINN,
IÐNAÐINN

OG VERKSTÆÐI

Ekki er hægt að bera laun í fiskvinnslu saman í 
Noregi, Þýskalandi og á Íslandi án þess að skoða 
möguleika á sveigjanlegum vinnutíma
„Þrátt fyrir ótíð og erfið skilyrði 
til sjósóknar hafa aflabrögð Sam-
herjaskipanna verið ágæt undan-
farna mánuði,“ segir Þorsteinn Már 
Baldvinsson, forstjóri Samherja m.a. 
í pósti til starfsmanna fyrirtækisins. 
Vinna í fiskvinnslunum hefur verið 
stöðug og við unnum sama magn og 
á síðasta ári. Markaðir fyrir bolfisk-
afurðir hafa verið í góðu jafnvægi, við 
höfum náð að selja allar okkar afurðir 
og verð hafa verið stöðug. Markaðir 
fyrir uppsjávarafurðir hafa hinsvegar 
verið erfiðir vegna óvenjulegra að-
stæðna, einkum í Rússlandi, Úkraínu 
og Nígeríu sem eru mjög mikilvægir 
markaðir fyrir okkar uppsjávarfisk. 

Fjöldi Íslendinga hefur á undan-
förnum árum flutt til Noregs og sam-
anburður á kostum þeirra og kjörum 
verið áberandi í umræðunni hér á 
Íslandi. Þótt ekki hafi margt fólk úr 
okkar fiskvinnslu haldið utan er engu 
að síður töluvert um að samanburður 
sé gerður á launum í fiskvinnslu hér á 
landi og í Noregi. Við tökum þá um-
ræðu alvarlega og höfum þess vegna 
lagt í töluverða vinnu við að greina 
þær tölur og forsendur sem að baki 
búa á hlutlausan hátt. Tilgangurinn 
er að upplýsa ykkur um þessi mál svo 
þið getið sjálf lagt mat á kjörin, því 
ýmsir hlutir eru frábrugðnir á milli 
landa án þess að þess sé yfirleitt getið 
í umræðunni. 

Samanburður á launum er í eðli sínu 
flókinn og því er ætíð nauðsynlegt að 
fara yfir allar forsendur sem liggja að 
baki útreikningunum. Skilgreiningar 
á vinnutíma og álag á yfirvinnu eru til 
dæmis mjög mismunandi milli landa 
og því þarf að taka tillit til þessara þátta 
auk fjölda annarra þegar þessir hlutir 
eru bornir saman. 

Í samanburðinum hér á eftir höfum 
við valið að taka allan kostnað sem 
fyrirtæki í fiskvinnslu í Noregi og 
Þýskalandi hafa á vinnustund, sam-
anborið við Samherja á Dalvík. Það 
hlutfall sem launþegi fær af launa-
kostnaðinum er mismunandi eftir því 
hvernig launakostnaður er samsettur 
í viðkomandi landi. Þessi kostnaður 
myndast hins vegar allur vegna þeirrar 
skuldbindingar sem felst í ráðningar-
sambandi fyrirtækis og einstaklings í 
hverju landi fyrir sig.“

Greiðslur fyrir neysluhlé
„Þegar laun og launakostnaður í fisk-
vinnslu í Noregi eru borin saman við 

Ísland þarf að taka tillit til nokkurra 
mikilvægra þátta. Munur er á skil-
greiningu á vinnutíma og hvort greitt 
er fyrir neysluhlé eða ekki. Í Noregi 
fær starfsmaður sem kemur til vinnu 
kl. 8 og fer heim kl. 16 greiddar 7,5 klst. 
í dagvinnu, vegna þess að hann fær 
ekki greitt fyrir neysluhlé. Starfsfólk í 
fiskvinnslu í Þýskalandi fær heldur ekki 
greitt fyrir neysluhlé og þarf það því að 
vera að störfum frá 8: 00-16: 45 til að 
fá greidda 8 tíma í dagvinnu. Á Íslandi 
kveða kjarasamningar á um að greiða 
starfsfólki í fiskvinnslum öll neysluhlé. 
Hérlendis fær starfsfólk því greitt fyrir 
fulla átta tíma komi það til vinnu kl. 8 
og fari heim kl. 16 ólíkt því sem gerist 
í Noregi og Þýskalandi.“

Skilgreining  
á dagvinnutíma
„Það er einnig breytilegt milli landa 
hvenær heimilt er að vinna dagvinnu 
innan dagsins. Í Noregi er dagvinnu-
tíminn í flestum tilfellum unninn milli 
6: 00 og 18: 00 þannig að starfsmenn 
geta unnið sína sjö og hálfan tíma í 
dagvinnu hvenær sem er á þessu tólf 
tíma tímabili. Fyrstu tveir tímar að lok-
inni dagvinnu eru greiddir með 50% 
álagi en 80% á Íslandi. Í Þýskalandi er 
þessi tími skilgreindur milli 6: 00 og 
23: 00. Á Íslandi er dagvinnutíminn 
skilgreindur mun þrengra. Hjá okkur 
fær einstaklingur hluta af sínum 8 
tímum greidda í næturvinnu vinni 
hann til dæmis frá klukkan 9: 00 til 
17: 00 en dagvinnutími á Dalvík er 
skilgreindur milli 8: 00 og 16: 00. Ef 
unnin er átta tíma vaktavinna í Noregi 
er greitt 20% álag á seinni vakt á þá 
tíma sem unnir eru utan hefðbundins 
dagvinnutíma.“

Sveigjanleiki  
og stöðug laun
„Ekki er hægt að bera laun í fiskvinnslu 
saman í þessum löndum án þess að 
skoða möguleika þeirra á sveigjan-
legum vinnutíma þegar álagstímar 
eru. Í Þýskalandi hafa starfsmenn 
sérstakan söfnunarreikning þar sem 
að safnað er upp tímum sem unnir 
eru umfram átta stunda vinnudag 
en þeir eru síðan greiddir þegar ekki 
er unnið eða unnir eru styttri dagar. 
Þannig halda starfsmenn stöðugum 
launum og atvinnurekandinn hefur 
möguleika á breytilegum vinnutíma 
eftir aðstæðum hverju sinni. Í Noregi 
er þessu öðruvísi farið. Þar eru mun 

rýmri reglur um greiðslu launa til 
starfsfólks úr „atvinnuleysistrygginga-
sjóði“ vegna hráefnisskorts eða vegna 
lokana yfir lengri tímabil. Slíkar lokanir 
eru algengar í fiskvinnslum í Noregi og 
þegar til þeirra kemur fær starfsfólk 
ekki greidd full laun.“

Launatengd gjöld
„Launatengd gjöld á Íslandi og Noregi 
eru ekki þau sömu. Tryggingargjald á 
þeim svæðum í Norður Noregi sem 
taka á móti mestum afla og starfrækja 
flestar vinnslur er frá 0% og upp í 5,1% 
en á Íslandi greiða öll fyrirtæki 7,49% 
tryggingargjald. Greiðslur atvinnurek-
enda í lífeyrissjóði eru mun lægri en 
á Íslandi. Í Noregi er mótframlag frá 
2% af launum og upp í 4,4%. Það er 
breytilegt eftir því hvort starfsmenn eru 

í stéttarfélagi eða ekki en að meðaltali 
er mótframlagið um 3,5%. Á Íslandi 
er þetta mótframlag frá 8% upp í 10%. 
Meðaltalið hjá okkur er 9,5% Önnur 
launatengd gjöld eru svipuð milli land-
anna.“

Stöðug vinna
„Eins og þið vitið flest þá höfum við 
undanfarinn áratug stefnt að því að 
reka fiskvinnslu sem starfar allt árið; 
þar sem starfsfólk býr ekki við óvissu 
heldur getur alltaf gert ráð fyrir að það 
sé vinna á morgun. Útgerð okkar hefur 
einnig verið stjórnað, með okkar sjó-
mönnum, í samræmi við þarfir vinnsl-
unnar hverju sinni. Þannig viljum við 
hafa það og þær kröfur gerum við til 
okkar. Með þessum hætti teljum við 
okkur geta laðað til okkar hæft starfs-

fólk með mikla þekkingu og færni á 
sínu sviði. 

Taflan hér fyrir neðan sýnir launa-
kostnað á greiddan tíma, fyrirtækja í 
þremur löndum. Til að tölurnar í töfl-
unni séu samanburðarhæfar þurfum 
við að deila átta tíma launum á Íslandi 
niður á sjö og hálfa klukkustund eins 
og í Noregi. Kostnaðurinn í fiskvinnslu 
Samherja á Dalvík er meðallauna-
kostnaður á klst. á tímabilinu 6 til 18.“

Fiskvinnslur ÍSK/klst. 
• Samherji Dalvík 3.501 
• Bolfiskvinnsla í Noregi 3.433 
• Laxavinnsla í Norður Noregi 

3.424 
• Fiskverksmiðja í Þýskalandi 2.808 
• Bolfiskvinnsla í Þýskalandi 2.400 
• Notað er gengið 17 ÍSK á norskri 

krónu og 150 ÍSK á evru í út-
reikningum. 

„Þessum tölum höfum við safnað 
undanfarið og gert sambærilegar eftir 
bestu getu. Við töldum rétt að koma 
þeim á framfæri við ykkur. Það er mik-
ilvægt að við vitum öll þær forsendur 
sem búa að baki þeim störfum sem við 
gegnum og getum borið okkur saman 
við þá sem standa framarlega og eru 
okkar helstu keppinautar um allan 
heim. Það er svo einnig sjálfsagt að 
við veltum öll fyrir okkur hver eðlileg 
launakjör eru og hvernig atvinnuör-
yggi og aðbúnaði okkar er háttað. Það 
er umræða sem Samherji vill gjarnan 
taka þátt í. 

Við gerum okkur grein fyrir því að 
til þess að vera áfram samkeppnisfær 
við það besta, verðum við að hlúa vel 
að starfsfólki okkar, “ segir Þorsteinn 
Már Baldvinsson

Frystihús Samherja á Dalvík.

Baldvin, einn togara Samherja sem er flaggað út til Cuxhaven í Þýskalandi, 
við bryggju á akureyri.



ísvélar
Fjárfesting sem borgar sig

tilboð
Ótrúlegt
kynningarverð

Allt í kælikerfið á einum stað

Aðeins
11.990

+vsk
Tilbúin kælikerfi
í öllum stærðum

og gerðum.

ishusid.isíshúsið

Mjög öflugir
loftskiptiblásarar 

fyrir barka.

Kælikerfi
Tilboð frá 34.990

Bjargvætturinn

Ekki vera íslaus í sumar! Stærsti og virtasti
framleiðandi heims 

Leitaðu tilboða!

Kælimiðlar

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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„Framtíð sjávarútvegs á  
Íslandi er góð enda erum við 
langt á undan öðrum þjóðum 
í Vestur-Evrópu hvað varðar 
gæði sjávarafurða“
- segir Matthías Jakobsson á Dalvík

Matthías Jakobsson, fyrrverandi skipstjóri á Dalvík, er fæddur í Grímsey 
og byrjaði snemma að sækja sjóinn, eða 8 ára árið 1943 frá Grímsey ásamt 
frænda sínum Willard Ólafssyni. Þeir dorguðu og fiskuðu vel þó ekki var 
alltaf að beitu að hafa. Þetta sama ár tók frystihúsið til starfa í Grímsey 
og þar lögðu strákarnir upp aflanum sem skipti einhverjum tonnum og 
efnuðust vel á þeirra tíma mælikvarða. „Við slægðum aflann og Magnús 
Símonarson hreppstjóri tók á móti aflanum þegar við komum að landi. Mig 
minnir að þessi afli okkar hafi verið seldur til Bretlands gegnum SÍS eins 
og mestallur afli sem var unninn í Grímsey á þessum árum. Stundum rak 
timbur og trjáboli að Grímsey og eitt sinn drógum við mikinn planka að 
landi sem hefur líklega verið 2X6 að stærð og gátum selt hann og fengum 
fyrir það 35 krónur. Það voru fyrstu peningaseðlarnir sem ég man eftir að 
hafa unnið mér inn fyrir utan það sem fékkst fyrir aflann okkar Willards. 
Auðvitað skiptum við þessum peningum jafnt á milli okkar.“

Steindrepast úr sjóveiki
Ég var 11 ára þegar við fluttum til 
Dalvíkur og þaðan fór ég síðar á sjó á 
stærri bátum en þessari kænu okkar 
Willards en ég var alltaf að steindrep-
ast úr sjóveiki hvort sem það var gott 
eða slæmt veður svo það var margsinnis 
komið að því hjá mér að hætta allri sjó-
mennsku. En skyndilega hætti ég að 
finna fyrir sjóveiki og hef aldrei fundið 
fyrir henni síðan, hvað sem veldur. Síðan 
fór ég í Stýrimannaskólann og kom 
þaðan 1956 og var þá orðinn ákveðinn 
í að stunda sjóinn. Fyrsti báturinn sem 
ég fór á eftir að ég kom úr Stýrimanna-
skólanum sem stýrimaður var Hannes 
Hafstein og var þar líklega í ein 3 ár. Eitt 
sumarið á Hannesi Hafstein vorum við á 
síld um 100 sjómílur norður af landinu 
og í nágrenni við okkur var borgarísjaki 
sem var svo stór að við gátum verið í vari 
við hann. Hann var örugglega á stærð 
við Grímsey. 

Við vorum stundum að flytja mjólk 
til Akureyrar frá bændum fyrir KEA á 
Hannesi Hafstein vegna þess að mjólk-
urbílarnir komust ekki vegna ófærðar 
en bændur úr Svarfaðardal komu með 
hana á sleðum sem hestum var beitt 
fyrir niður á bryggju þegar allt var á 
kafi í snjó. KEA var með gamla her-
trukka í þessum flutningum en vegur-
inn milli Dalvíkur og Akureyrar var þá 
allur niðurgrafinn svo það þurfi ekki 
að vera mikið að veðri til þess að allir 
vegir tepptust.“

Fyrsti Blikinn smíðaður 
1970
„Árið 1970 létum við félagarnir, ég Ottó 
bróðir og Ægir smíða fyrir okkur bát á 
Akureyri, Blika, og þegar við vorum að 
fara þarna margar ferðir á milli Dalvíkur 
og Akureyrar ræddum við oft um það 
okkar á milli að við mundum aldrei 
upplifa það að fara þessa leið á bundnu 
slitlagi enda var vegurinn oft eins og 
við værum að keyra í Ódáðahrauni, 
það skipti engu eða litlu máli þótt 
reynt væri að hefla hann, sem reyndar 
var ekki oft. Þetta var fyrsti báturinn 
okkar með þessu nafni og áttum hann í 
þrjú ár en keyptum þá 50 tonna bát fyrir 
vestan. Síðan keyptum við 150 tonna 
bát í Hafnarfirði og loks var smíðaður 
fyrir okkur bátur í Svíþjóð. Góð vinkona 

okkar, hún Gerða, sagði við okkur þegar 
hún frétti að við ætluðum að láta smíða 
fyrsta Blikann; „ja, nú gerðuð þið feil, 
strákar mínir, þið áttuð að láta smíða 
fyrir ykkur skuttogara. Þetta er bara 
gamaldags.“ Hún var greinilega mjög 
framsýn, en okkur þótti á þessum tíma 
þetta alveg fráleit hugmynd.“

Fyrsta árið á fyrsta Blikanum var verið 
á netum og fengu þeir félagar eiðarfæri 
lánuð hjá Kalla í Garðinum og fengu um 
600 tonna afla fyrsta árið þrátt fyrir að í 
Grindavík væri haugléleg vertíð þaðan 
sem þeir gerðu bátinn út. Það þætti gott 
í dag ef menn fengju að veiða svo mikið 
í dag. Eftir þennan vetur fyrir sunnan 
byggðu þeir svo fyrsta fiskverkunarhúsið 
á Dalvík, það fyrsta af fjórum sem þeir 
félagar á Blika byggðu. Eftir það var 
landað á Dalvík en þá voru þeir á netum 
fyrir norðan, og fiskeríið oftast mjög 
gott en á sömu árum var fiskeríið fyrir 
sunnan afar lélegt. 

„Á þessum árum var enginn með 
stærra rið á netum en sjö og sjö og 
kvarttommu og þetta var 5 til 6 kg fiskur 
sem fékkst í þessi net. Þegar við vorum 
á Breiðafirðinum fengum við stundum 
mjög stóran fisk en ef það var gott fiskerí 
sáust þessir stærri fiskar helst ekki. Í 
dag eru menn með átta og átta og hálfa 
tommu rið á netum en þau eru yfir-
leitt helmingi dýpri en þessi net sem 
við vorum með hér áður fyrr. Nú leggja 
menn á plastbátunum kannski 30 net, 
fá sér kaffi, og draga svo og landa svo 
þessi fiskur hlýtur að vera eins allt eins 
ferskur eins og línufiskurinn. 

Þegar við vorum að koma af vertíð 
að sunnan í gamla daga um miðjan 
maímánuð, var ný loðna að ganga hér 
alla leið inn á Pollinn á Akureyri svo 
ég held að það hafi verið miklu meira 
af loðnu þá heldur en fiskifræðingar 
gerðu sér grein fyrir, og þannig er það 
einnig í dag, held ég. Hún er á Kolbeins-
eyjarsvæðinu og vestur úr á Stranda-
grunn, jafnvel lengra, og nýlega frétti 
ég af loðnugöngu á miðunum hér fyrir 
norðan. Grásleppan sem nú er verið að 
veiða er full af fiski.“

Sameiningar í útgerðinni
„Fyrirtækin Bliki og G. Ben á Árskógs-
strönd voru sameinuð og síðan hætti 
KEA rekstrinum á frystihúsinu á Dalvík 

svo þetta endaði allt saman með því að 
Samherji eignaðist einfaldlega þetta allt 
saman. Ég er ekkert ósáttur við það, í dag 
þýðir ekkert annað en að vera með nógu 
öflug fyrirtæki í sjávarútvegi. Það er ekki 
gott fyrir þjóðarbúið að hver vinnufær 
hönd sé að hokra einhvers staðar úti í 
horni. Hér á Dalvík eru nokkur smærri 
fiskverkunarfyrirtæki en rekstur þeirra 
er almennt mjög erfiður en þessi fersk-
fiskútflutningur sem allt virðist snúast 
um er auðvitað hagkvæmari eftir því sem 
fyrirtækin eru staðsett nær Keflavíkur-
flugvelli og þurfa ekki að flytja hann 
t.d. að norðan og suður. Það kostar sitt 
í stað þess að geta skutlað aflanum upp 
á flugvöll, t.d. frá Grindavík eða Sand-
gerði. Það var reynt einu sinni að fljúga 
með þennan fisk beint út frá Akureyrar-
flugvelli með rússneskum flugvélum en 
svo var því hætt, flugvélarnar voru ekki 
nógu góðar. Það er ekkert smáræði af 
fiski sem unnið er hér fyrir norðan á 
hverjum einasta degi, t.d. er verið að 
vinna á annað hundrað tonn af fiski á 
hverjum degi hjá Samherja. Tæknin til 
að geyma fiskinn er alltaf að aukast en 
MATÍS hefur verið að þróa geymsluað-
ferðir sem auka geymsluþolið.“

Kvótasetning var nauðsyn-
leg en skiptingin óréttlát
- Þú varst mjög ósáttur við kvótasetn-
inguna á sínum tíma, vildir að farin yrði 
önnur leið til að kvótasetja einstaka fisk-
tegundir? 

„Í fyrsta lagi vissu menn ekkert út í 
hvað þeir voru að fara, það var eignlega 
alveg hrikalegt hvað varðar rækjuna, 
það var eitthvað meira en lítið skrýtið 
í sambandi við það allt saman. Við hjá 
Blika fengum miklu minni rækjukvóta 
en við töldum að við hefðum verið búnir 
á vinna okkur inn. Þá var sjávarútvegs-
ráðherra Halldór Ásgrímsson, ég held 
að þar hafi ráðið nokkur hentistefna, 
jafnvel einhver vinavæðing hjá þeim sem 
settu þetta niður á blað fyrir ráðherr-
ann. Við vorum heldur ekki ánægðir 
með bolfiskkvótann sem okkur var 
skammtaður. 

Hins vegar sjáum við nú að þetta var 
nauðsynlegt þótt skiptingin væri ósann-
gjörn að mörgu leiti milli útgerða. Það 
var hvati til þess að nú er verið að nýta 
hverja örðu af þeim fiski sem veiðist, 
en áður fyrr var miklu hent fyrir borð, 
enda oft ekki markaður fyrir margar 
fisktegundir. Nú er hægt að markaðs-
setja nánast hvern einasta sporð. Þegar 
ég var á togveiðum í gamla daga voru 
lensportin bara opnuð og öllum óþarfa 
fiski hleypt út. Það er alltaf verið að finna 
upp nýrri aðferðir til að vinna það sem 
kemur að landi, nánast gjörnýta fiskinn, 
og þar er roðið engin undantekning Ný-
lega veitti forseti Íslands verðlaun fyrir 
nýtingu á þorskaugum til lækninga og 
þannig mætti lengi telja.“
- Nú finnst varla rækja fyrir Norðurlandi, 
en áður voru stundaðar innfjarðarrækju-
veiðar í hverjum firði. Hvað veldur því? 

„Aukin þorskgengd fyrir Norður-
landi, ekki spurning, hann étur rækj-
una. En nú má ekki veiða svo mikið 
af þorskinum til að skapa jafnvægi í 
hafinu.“
- Þú varst lengi á sjó, varstu aldrei hætt 
kominn? 

„Nei. En stundum lenti ég í vit-
lausum veðrum, en ég missti aldrei 
mann eða lenti í alvarlegum vanda. 
Menn þurfa stundum að vera nær-
gætnari á fjarlægum miðum þegar 
getur verið allra veðra von, t.d. norður 
við Svalbarða. Stundum var verið að 
ofhlaða skip og báta, en þetta komst 
allt upp í vana að kunna sér takmörk. 
Nú fara menn varla á milli bryggja án 
þess að vera með staðsetningartæki, 
radar og fleira í gangi. Ég fór marga 
sölutúra milli Dalvíkur og Bretlands og 
var bara með dýptarmæli og kompás og 
villtist aldrei. Þetta kom með tímanum. 
Einu sinni vorum við að fara til Bret-
lands í snarvitlausu veðri og þá klikk-
aði radarinn, fór háspennukefli. Við 
fengum ekki þetta stykki í Færeyjum 
þegar við leituðum þangað svo við 
héldum áfram til Hull, og vorum ekki 
í neinum vandræðum. Ég man aldrei 

eftir að við kæmumst ekki á þann stað 
sem við ætluðum okkur með kompás 
og radar í lagi, hvort sem var á veiðum 
eða í siglingatúr. 

Eitt sinn vorum við að koma frá 
Englandi í fínu veðri þegar það vatt 
sig upp straumhnútur sem skall aftan 
á bátinn. Það glumdi svoleiðis í öllu en 
ég er viss um að báturinn fór á a.m.k. 
20 mílna ferð en var venjulega á 10 
mílna hraða og ég var að hugleiða 
hvort ég ætti að slá af en ef ég hefði 
gert það hefði verið meiri hætta á að 
ég missti hann flatann. Á öllum mínum 
sjómannsferli upplifði ég aldrei neitt 
svipað þessu. Svo var þetta búið og við 
fengum fínasta veður alla leið heim.“

Öldurnar eins og fjöll
Matthías segir að versta veður sem 
hann hafi lenti í var þegar þegar verið 
var í siglingu eitt sinn með afla til 
sölu á leið til Þýskalands á Björgúlfi. 
„Hafið var slíkt norðan við Færeyjar 
að mér datt í hug stór fjöll en ég var 
ekki hræddur, en hef alltaf verið var-
kár að ég tel þó svolítill ótti geti ekki 
skaðað. Þetta var í eina skiptið sem ég 
lét dæla olíu í sjóinn og það virkaði vel 
á ölduganginn í kringum okkur. Við 
vorum á lensi og skyndilega kemur brot 
á eftir okkur . Það lak lítilsháttar inn 
í vélarrúmið með skrúföxlinum en ég 
sagði Júlíusi Snorrasyni, sem var vél-
stjóri hjá mér, að vera niðri og gefa út 
svona smáskot af olíu á lensinu. Það var 
alveg ótrúlegt að sjá þegar brotin voru 
að ná okkur hvað úr mætti þeirra dró 
þegar þau náðu olíuflekknum. Í þessu 
snarvitlausa veðri og stórsjó vorum 
við í nokkra klukkutíma en hann var 
að austan og norðaustan þarna. Við 
fórum svo í var við Suðurey þar til 
veðrið lægði en þar var fyrir einhver 
hellingur af skipum. Þetta voru stærstu 
sjóir sem ég hef séð fyrr og síðar.“
- Hver er framtíð sjávarútvegs á Íslandi 
í dag? 

Bátar í höfninni á Dalvík meðan enn geisaði grimmur vetur fyrir Norðurlandi.

Matthías Jakobsson. Ofan við hann eru myndir af þeim bátum sem hann átti 
með félögum sínum, og allir hétu bátarnir Bliki.

Stundum lenti ég í vit-
lausum veðrum, en ég 
missti aldrei mann eða 
lenti í alvarlegum vanda. 
Menn þurfa stundum að 
vera nærgætnari á fjar-
lægum miðum þegar getur 
verið allra veðra von, t.d. 
norður við Svalbarða. 
Stundum var verið að of-
hlaða skip og báta, en þetta 
komst allt upp í vana að 
kunna sér takmörk.
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Um aldarmótin 1900 kom fjórðungur út-
flutningstekna landsmanna frá Flateyri
Bylting varð í atvinnumálum Flateyr-
inga þegar norski hvalveiðimaðurinn 
Hans Ellefsen kom og byggði mikla 
hvalveiðistöð á Sólbakka við Flateyri. 
Uppbygging þorpsins tók kipp því 
fjöldi aðkomufólks kom til starfa við 
hvalveiðistöðina og settust margir 
þeirra að á Flateyri til frambúðar. Á 
velmektarárum Ellefsens var Flat-
eyri önnur stærsta útflutningshöfn 
landsins og hefur því verið haldið 
fram að um fjórðungur útflutnings-
tekna þjóðarinnar hafi komið úr 
Önundarfirði á þeim árum, þ. e. um 
aldarmótin 1900. Það má því gera því 
skóna hversu mikið áfall það hefur 
verið þegar verksmiðjan ónýttist 
í bruna sumarið 1901. Um áratug 
eftir brunann komu þýskir menn og 
reistu fiskimjölsverksmiðju á grunni 
Sólbakkaverksmiðjunnar og var hún 
í stopulum rekstri ýmissa aðila allt 
fram til ársins 1945 þegar Síldar-
verksmiðjur ríkisins aflögðu hana og 
fluttu tækin úr henni til Siglufjarðar. 
Einu ummerkin sem sjást á Sólbakka 
eftir þennan rekstur er lýsistankur 
sem enn stendur og hefur þjónað sem 
bátasmiðja og trésmíðaverkstæði og 
nú síðast sem beitningaraðstaða fyrir 
smábátasjómenn og loks stúdíó fyrir 
tónlistarmenn. 

Ellefsen byggði sér myndarlegt 
íbúðarhús á Sólbakka og við burtför 
sína úr Önundarfirði gaf hann, eða 
seldi fyrir eina krónu, Hannesi Haf-
stein ráðherra hús sitt og var það hlutað 
sundur og flutt til Reykjavíkur og er 
þar þekkt sem Ráðherrabústaðurinn 
við Tjarnargötu. Áfall brunans varð 
þó minna en búast hefði mátt við og 
er það fyrst og fremst að þakka öfl-
ugri bátaútgerð sem óx og dafnaði 
þrátt fyrir ægivald verksmiðjunnar í 
atvinnulífi þorpsbúa. Um langt skeið 
hafði Torfi Halldórsson skipstjóri verið 
í fararbroddi við uppbyggingu útgerðar 
á staðnum og er hann oftlega nefndur 
faðir Flateyrar. 

Togaraútgerð var stunduð frá Flat-
eyri með hléum mest alla tuttugustu 

öldina ásamt útgerð stærri og smærri 
báta. Á 20. öldinni voru gerðir út frá 
Flateyri togararnir Freyr, Hafsteinn, 
Þór, Guðmundur Júní, Gyllir (gamli) 
og skuttogarinn Gyllir. Nú síðustu ár 
eru eingöngu gerðir út smábátar á 
staðnum. En góð hafnaraðstaða ásamt 
nálægð við gjöful fiskimið gerir stað-
inn kjörinn til bátaútgerðar. Á öðrum 
áratug síðustu aldar var reist íshús á 
staðnum og síðar var hafin frysting 
með saltpækli eins og algengt var. 
Seint á fjórða áratugnum er svo hafin 
vélfrysting á fiskafurðum og komu á 
næstu áratugum ýmsir aðilar við sögu 
í rekstri frystihússins sem orðið var er 
afar fullkomið og tæknivætt. 

Kaupfélag Önfirðinga rak um tíma 
frystihúsið á Flateyri en það varð gjald-
þrota 1990 og síðan var stofnað fyrir-
tæki sem nefndist Hjálmur og rak það 
um tíma en vegna hráefnisskorts hætti 
það rekstri, lagði upp laupana. Eftir að 
rekstri Kaupfélags Önfirðinga lauk með 
gjaldþroti hefur saga fiskvinnslu á Flat-
eyri verið ein hörmungarsaga. Þar hafa 
komið við sögu fyrirtækin Kambur, 
Lotna og nú síðast Arctic Oddi sem 
vann lax frá fiskeldi, m.a. í Dýrafirði en 
eins og fleiri fyrirtæki hefur starfsemin 
hætt á Flateyri, komin til Þingeyrar. 
Nefna má þó að harðfiskverkun EG á 
Flateyri hefur gengið vel. 

Útgerðin hvarf  
á einni nóttu
Athafnamaðurinn Einar Sigurðsson, 
oft nefndur Einar ríki, lauk verslunar-
prófi frá Verslunarskóla Íslands vorið 
1924 og um haustið hóf hann eigin at-
vinnurekstur. Vestmannaeyjar urðu of 
litlar fyrir athafnasemi Einars og flutti 
hann til Reykjavíkur 1950 og var þar 
með starfsemi í viðbót við reksturinn 
í Eyjum. Þegar Einar hafði mest um-
leikis í sjávarútvegi var hann með út-
gerð og fiskvinnslu í Vestmannaeyjum, 
Keflavík, Reykjavík á Flateyri og víðar. 
Allt voru þetta einkafyrirtæki og var 
Einar oft með milli fimm og sexhund-
ruð manns í vinnu. 

Það var hins vegar mikið áfall fyrir 
atvinnulífið á Flateyri þegar Einar 
ákvað í einni svipan að fara með 
útgerð togarana Guðmund Júní og 
Gylli suður og segja má að hann hafi 
þá skilið eftir sviðna jörð á Flateyri. 
Heimamönnum var talin trú um að 
nýr togari, Sigurður sem var smíð-
aður í Þýskalandi fyrir Ísfell á Flat-
eyri sem var fiskverkunarfyrirtæki í 
eigu Einars , kæmi til Flateyrar, enda 
hlaut hann einkennisstafina ÍS-33. 
Hann var hins vegar aldrei gerður út 
frá Flateyri heldur frá Reykjavík enda 
var hann síðar skráður í Reykjavík og 
hlaut þá einkennisstafina RE- 4. Hann 
var í eigu Ísfells til 1984. Þá eignast 

Hraðfrystistöð Vestmannaeyja hann 
og 1992 verður hann eign Ísfélagsins 
þegar Hraðfrystistöðin og Ísfélagið 
sameinast. Þá fær hann einkenn-
isstafina VE- 15. 

En Einar átti útgerðina, og hvað gátu 
heimamenn á Flateyri þá gert? Einar 
gegndi mörgum trúnaðarstörfum og 
var í forystu á sviði útgerðar og fisk-
vinnslu. Hann var einn af stofnendum 
og lengi í forystu Sölumiðstöðvar 
hraðfrystihúsanna, í stjórn skipafé-
lagsins Jökla, Tryggingamiðstöðv-
arinnar, Umbúðamiðstöðvarinnar, 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunnar 
í Reykjavík og stjórnarformaður Cold-
water í Bandaríkjunum.

Flateyri.

Þessi mynd af sokknum bát í höfninni á Flateyri er kannski ekki táknræn fyrir 
útgerðarsöguna á Flateyri, en segir vissulega sína sögu.

„Hún er mjög góð enda erum við 
langt á undan öðrum þjóðum í Vestur-
-Evrópu hvað varðar gæði sjávarafurða. 
Nú er frystitogurum að fækka og ísfisk-
togurum á fjölga og loksins er verið að 
endurnýja fiskveiðiflotann að einhverju 
viti. Ég er ekki sannfærður um að það sé 
góð þróun að fækka frystitogurunum. 
Ný skip eru t.d. að koma til Vestmanna-
eyja, Vopnafjarðar og Reykjavíkur en 
öll nýsmíði fer nú fram erlendis, t.d. 
í Tyrklandi. Eftir því sem sjómenn og 
landverkafólk hefur meiri peninga milli 
handanna gætir þess með jákvæðum 
hætti út í þjóðfélagið. Það byggir m.a. á 
því að hver einasta fiskarða sem kemur 
að landi sé nýtt. Nú er verið að smíða 
togara fyrir Ramma í Fjallabyggð og 
hver einstaða arða verður nýtt umborð. 
Það er líka góð þróun þó það skapi ekki 
vinnu í landi. 

Laun í sjávarútvegi
„Nú stefnir í verkföll verkafólks. Ég 
tel að sá atvinnurekstur eigi ekki rétt 
á sér sem ekki getur borgað 200 þús-
und krónur í laun á mánuði, það getur 
enginn lifað á slíkum launum að ég tel. 
Ég vil fá að sjá hver er launamismunur 
þess fólks sem er að vinna fisk á Íslandi, 
Noregi og Færeyjum og ekki síður af-
urðaverðið sem er líklega svipað. Í 
hverju liggur þessi mismunur í launum? 

Hér er aldrei komið að kjarna máls-
ins, ég vil að atvinnulífið og verkalýðs-
hreyfingin vinni sameiginlega að því 
að upplýsa okkur um það. Kannski 
kæmi þá í ljós að 300 þúsund króna 
kaupkröfur eru kannski ekkert of stór 
biti að kyngja fyrir atvinnulífið,“ segir 
Matthías Jakobsson. 

Matthías hefur ekki alveg sleppt 
hendinni af útgerð þó ekki fari hann 
á sjóinn, því hann á Sómabátinn Jaka 
með syni sínum, Gesti, sem um þessar 
mundir er gerður út á grásleppu frá 
Melrakkasléttu. 

Sæplast og Promens
Sæplast hf. var stofnað á Dalvík árið 
1984, eða fyrir 31 ári síðan. 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 á Dalvík í Promens 
Dalvík ehf. Verksmiðjan á Dalvík hefur 
á þessum 31 ári vaxið jafnt og þétt, húsa-
kostur hefur verið aukinn og bættur 
sem og öll framleiðslutækni, nú síðast 
með mikilli stækkun árið 2012 þegar 
tekinn var í notkun rafmagnsknúinn 
ofn og þar með vistvænni. Í dag starfa 
um 60 manns við fyrirtækið á Dalvík. 
Promens hf. er með verksmiðjur í 19 
löndum og eru starfsmenn um 3.800. 
Vörumerkið Sæplast er notað í mörgum 
þessara verksmiðja og gegnir starfsemi 
verksmiðjunnar á Dalvík lykilhlutverki 
í vöru- og tækniþróun þeirra. Sæplast-
kerin hafa verið í lykilhlutverki við 
framþróun sjávarútvegs í Norður-
-Evrópu. Þannig hefur fyrirtækið sem 
hóf starfsemi sína hér á Dalvík fyrir 31 
ári haft, og hefur enn, jákvæð áhrif á 
hagkvæmni og þróun í sjávarútvegi. 

Matthías Jakobsson var í hópi þeirra 
sem stóðu að stofnun fyrirtækisins 
fyrir 31 ári síðar og var fyrsti stjórn-
arformaðurinn og gegndi því starfi til 
ársins 1997. Hann tók við viðurkenn-
ingarskjali fyrir hönd þess framsýna 
hóps á Fiskideginum mikla sem árlega 
er haldinn á Dalvík um aðra helgina í 
ágústmánuði. Ekki er úr vegi að álíta svo 
að þessa viðurkenningu eigi Matthías 
Jakobsson einnig skilið fyrir langan og 
farsælan feril til sjós og síðan við útgerð 
og fiskvinnslu á Dalvík. 

Sjávarútvegsráðherra og makríllinn
„Fráleit eru áform núverandi sjáv-
arútvegsráðherra að kvótasetja allar 
veiðiheimildir í makríl til þess eins 
að einstaka útgerðir geti eignfært 
þær og veðsett og ríkið síðan inn-
heimt himinhá veiðigjöld,“ segir 
Jón Bjarnason, fyrrverandi sjávar-
útvegsráðherra. „Græðgi ríkiskass-
ans í veiðigjöld ganga þvert gegn 
hagsmunum minni útgerða og 
sjávarbyggðanna vítt og breitt um 
landið. Hinsvegar hvetur slík gjald-
taka til samþjöppunar í greininni og 
hagsmunir minni byggða verða fyrir 
borð bornir, sem getur varla verið 
markmið ráðherrans. 

Kvótasetningunni er einnig ætlað 
að hindra nýja aðila í að koma í 
veiðarnar nema greiða himinhá gjöld 
til svokallaðra veiðiréttarhafa. Árleg 
verðmæti útfluttra makrílafurða hafa 
verið 20- 30 milljarðar króna og árið 
2014 nam það 22 milljörðum. Makríll 
fyrir 22 milljarða króna skipti sköpum 
í endurreisn efnahagslífs þjóðarinnar 
og atvinnusköpun árin eftir efnahags-
hrunið 2008. 

Umræða fjölmiðla  
á villigötum
„Alveg er það lýsandi fyrir grunna 
dægurumræðu að veist er að einstaka 
þingmanni fyrir að fjölskylda hans 
rekur trilluútgerð og þar með mak-
rílveiðar. Nær væri að sömu umræðu-
stjórar beittu sér fyrir rannsókn og 
umfjöllun á hvað þessi áform ráðherra 
eru alvarleg nái þau fram að ganga. Þar 
eru í húfi veiðar og vinnsla á makríl 
í landinu og möguleikar fyrir minni 
útgerðir og atvinnulíf í sjávarbyggðum 
landsins. En þar hefur makríllinn skipt 
gríðarlegu máli síðustu árin. 

Ég tek undir með framkvæmdastjóra 
Landssambands smábátaeigenda að 
þessi áform ráðherra ganga þvert gegn 
heildarhagsmunum landsmanna, ekki 
síst veiðum minni báta á grunnslóð 
og landvinnslunni á makríl vítt og 
breytt um landið. Þótt sett hafi verið 
viðmiðunarmagn á makríl fyrir smá-
bátaflotann sem var reyndar þá langt 
fyrir ofan það magn sem flotinn þá 
gat veitt, sagði ég jafnframt að færa-
veiðar smábátaflotans á makríl á 

grunnslóðinni kringum landið, þeirra 
eigin veiðislóð, yrðu ekki takmark-
aðar nema einhverjar sérstakar aðrar 
ástæður kæmu til. Makríllinn er hér 
ekki í neinni kurteisisheimsókn heldur 
gengur hann inn á nýjar beitilendur 
eins og ryksuga. Kvótasetning á 
flökkufisk sem ekki einu sinni hefur 

verið samið um hlutdeild í við aðrar 
þjóðir, er fráleit. Sá floti sem stundar 
handfæraveiðar á makríl á grunnslóð 
og veitir atvinnu og verðmætasköpun 
vítt og breitt um landið á að njóta for-
gangs.“

200 - 220 þúsund tonn af 
makríl á þessu ári? 
„Heildarveiði allra veiðiþjóðanna á 
makríl á síðstliðnu ári nam um 1,4 
milljónum tonna. Miðað við magnið 
af makríl í íslenskri fiskveiðilögsögu 
undanfarin ár og magn fæðu sem 
hann gleypir í sig á Íslandsmiðum var 
ákveðið í minni ráðherratíð að eðlileg 
hlutdeild Íslendinga væri um 16,5% 
af heildarveiði þjóðanna á makríl. 
Eðlilegur hlutur okkar í veiði á næsta 
ári ætti því að vera um 16,5 % af 1.4 
milljónum tonna eða 200 til 220 þús-
und tonn. Það munar um minna fyrir 
atvinnulífið vítt og breitt um landið og 
íslenskan efnahag. Græðgin í veiði-
gjöld og þrýstingur til samþjöppunar 
má ekki afvegaleiða makrílveiðarnar,“ 
segir Jón Bjarnason. 

Jón Bjarnason.
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Íslandsbanki fjármagnar nýja frystigeymslu Eimskips
- verður staðsett á athafnarsvæði félagsins í Hafnarfirði

Íslandsbanki og Eimskip hafa undir-
ritað lánssamning að fjárhæð 10 millj-
ónir evra vegna uppbyggingar Eim-
skips á 10.000 tonna frystigeymslu á 
athafnasvæði félagsins í Hafnarfirði. 
Lánið er til 25 ára. Að auki var undir-
rituð lánalína að fjárhæð 12 milljónir 
evra til að styðja undir frekari vöxt 

félagsins. Gert er ráð fyrir að fyrsti 
áfangi nýrrar frystigeymslu verði til-
búinn til notkunar næsta haust og að 
verkið verði fullklárað fyrir árslok. Þá 
er möguleiki að stækka nýju geymsl-
una enn frekar í áföngum um allt að 
14.000 tonn til viðbótar, í samræmi 
við þarfir markaðarins. 

Þjónusta við sjávarútveginn er ein 
af grunnstoðum rekstrar Eimskips en 
með nýrri frystigeymslu er félagið að 
fylgja eftir vaxandi umsvifum í grein-
inni. Saga Íslandsbanka er einnig sam-
ofin sjávarútveginum og er sérfræði-
teymi starfandi innan bankans sem 
þjónustar allar hliðar sjávarútvegs-
ins. Íslandsbanki hefur áður komið 
að fjármögnun stórra verkefna hjá 
félaginu og er stærsti einstaki lánveit-
andi þess. 

Uppbygging innviða  
í sjávarvegi
„Íslandsbanki og Eimskip hafa átt far-
sælt samstarf um margra ára skeið. 
Við erum afar ánægð með þátttöku 
okkar í því að styrkja frekari vöxt 
þessa þjóðhagslega mikilvæga fyrir-
tækis. Það er okkur sönn ánægja hjá 
Íslandsbanka að Eimskip hefur valið 
bankann sem sinn samstarfsaðila í 

þessu verkefni,“ segir Vilhelm Már 
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Fyr-
irtækjasviðs Íslandsbanka. 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskip, 
segir að með þessari undirritun hafi 
verið gengið frá langtímafjármögnun 

verkefnisins á hagstæðum kjörum og 
því beri að fagna. „Á sama tíma erum 
við að ljúka við ákveðinn áfanga í upp-
byggingu innviða er snúa að sjávar-
útveginum, sem er mikilvæg stoð í 
rekstri félagsins.“

Við undirritun.

Síldarvinnslan hf. 
styður Þrótt
Síldarvinnslan og Íþróttafélagið 
Þróttur hafa gert með sér styrktar- 
og auglýsingasamning og var samn-
ingurinn undirritaður hinn 17. mars 
sl. Hér er um að ræða endurnýjun 
á samningi sem hefur verið í gildi 
undanfarin ár. Síldarvinnslan hefur 
lengi verið í hópi þeirra félaga sem 
stutt hafa Þrótt hvað dyggilegast 
og stuðlað að því að unnt væri að 
halda úti kraftmiklu og fjölbreyttu 
íþróttastarfi í Neskaupstað. Það 
voru þeir Gunnþór Ingvason fram-
kvæmdastjóri Síldarvinnslunnar 
og Stefán Már Guðmundsson for-
maður Þróttar sem undirrituðu 
samninginn. 

Gunnþór sagði við þetta tækifæri 
að Síldarvinnslan væri stolt af því 
að einn af stærstu styrktaraðilum 
Þróttar. Íþróttafélagið gegndi mik-
ilvægu hlutverki í samfélaginu og 
hin fjölbreytta starfsemi þessi væri í 
rauninni aðdáunarverð. Ljóst væri að 
margir legðu af mörkum mikið starf 
innan félagsins og það væri eðlilegt 

að fyrirtæki í byggðarlaginu styddu 
við bakið á því. 

Stefán Már Guðmundsson for-
maður Þróttar sagði aðspurður að 
þessi samningur skipti Þrótt miklu 
máli en hann felur í sér mánaðar-
legar greiðslur til deilda félagsins og 
skapa slíkar greiðslur ákveðið öryggi 
í rekstri deildanna. Segir Stefán að 
ljóst sé að Þróttur njóti mikillar 
velvildar í Neskaupstað og komi 
það skýrt fram við gerð samnings 
eins og þessa. „Íbúarnir virðast svo 
sannarlega kunna að meta starfsemi 
íþróttafélagsins enda er allt kapp 
lagt á að innan þess sé vel að málum 
staðið. Við viljum bjóða börnum og 
ungmennum upp á góða þjálfun og 
veita þeim tækifæri til að njóta sín 
á íþróttasviðinu. Starfsemin er fjöl-
breytt en kostnaður er mikill og þá 
ekki síst ferðakostnaður sem hækkar 
stöðugt. Það er algerlega ómetanlegt 
að eiga hauka í horni sem vilja styðja 
okkur og leggja félaginu lið,“ sagði 
Stefán. 

Stefán Már Guðmundsson og Gunnþór Ingvason við undirritun samningsins.

Hafið bláa hafið
„Hafið bláa, hafið hugann dregur, 
hvað er bak við ystu sjónarrönd? “ 
Þetta eru ljóðlínur sem Íslendingar 
kannast vel við. En hafið okkar bláa 
er ekki bara efni í fallegar ljóðlínur. 
Það er okkar stærsta náttúruauðlind 
sem þarf að nálgast af virðingu og 
hún þarf að vera til staðar fyrir kom-
andi kynslóðir. Það vita Íslendingar. 
Til þess að svo megi verða þarf að 
huga að lífríkinu og umhverfi hennar 
með markvissum hætti. 

Mengun sjávar er alþjóðlegt vanda-
mál ekki síður en mengun lofthjúps 
jarðar þar sem umferð skipa er óháð 
landamærum og losun mengandi efna 
á einum stað hefur oftar en ekki áhrif 
fjarri losunarstaðnum. Fjölmargir 
mengunarvaldar, af mannavöldum, 
ógna hreinleika og heilbrigði hafsins 
og eru afleiðingar margs konar meng-

unar sem sífellt fer vaxandi. Óhugnan-
legt magn af úrgangi og spilliefnum 
berast í hafið dag hvern og því miður 
eru að koma í ljós ýmsar óæskilegar 
breytingar á vistkerfi sjávar af völdum 
manna. 

Ísland fer með forsæti í Norður-
landaráði á árinu 2015. Í formennsku-
áætluninni, þar sem markmið íslensku 
formennskuáætlunarinnar koma fram, 
er lögð sérstök áhersla á norðurslóðir 
með áherslu á hafið sem umlykur Ís-
land. Á níunda áratug síðustu aldar 
beindist athyglin að siglingum og 
mengun sjávar og á tíunda áratugnum 
að umhverfis- og öryggismálum. 
Markmið íslensku formennskuáætlun-
arinnar er að halda áfram því starfi sem 
unnið hefur verið varðandi umhverfis-
mál, loftslagsbreytingar, efnahagsmál, 
samfélagsmál og öryggismál en allt eru 

þetta þættir sem snúa að hafinu okkar. 
Stefna íslenskra stjórnvalda í mál-

efnum hafsins felur m.a. í sér að tryggja 
sjálfbærni þess og vinna gegn mengun 
sjávar. Ísland hefur verið þátttakandi 
í alþjóðlegu samstarfi á þessu sviði og 
leiðandi í málefnum hafsins. Íslensk 
stjórnvöld hafa staðfest þó nokkra 
alþjóðlega samninga um varnir gegn 
mengun sjávar frá skipum. Umhverfis-
stofnun ber ábyrgð á og hefur eftirlit 
með framfylgd flestra þeirra. Þá gegnir 
umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
stefnumótunar- og eftirlitshlutverki 
á þessu sviði. Það ákveður t.d. hvaða 
alþjóðasamningar eru staðfestir og 
setur reglugerðir vegna þeirra. Að auki 
gegna stofnanir innanríkisráðuneytis, 
Samgöngustofa og Landhelgisgæsla 
Íslands, afmörkuðum hlutverkum á 
þessu sviði. 

Skýr stefnumörkun  
stjórnvalda
Þó að stefnumörkun stjórnvalda sé skýr 
varðandi verndun sjávar gegn mengun 
er nauðsynlegt að gera aðgerðaráætl-
anir. Áætlanir um það hvernig skuli 
framfylgja settum markmiðum og auka 

fjármagn til að hrinda þeim í fram-
kvæmd. Það eru ekki bara óþrjótandi 
möguleikar sem felast í því að vera 
staðsett á norðurhluta Atlandshafsins. 
Í því felast einnig miklar skyldur. Sjálf-
bær veiði, góð umgengni og ítarlegar 
rannsóknir eru góð markmið en þeim 
þarf að fylgja eftir. 

Við Íslendingar eigum að vera 
öðrum þjóðum fyrirmynd í umgengni 
við hafið. Hafið bláa er ekki sjálfsagður 
hlutur og ef við viljum skyggnast á bak 
við næstu sjónarrönd fyrir komandi 
kynslóðir verðum við að huga vel að 
umhverfi og lífríki sjávar. Góð um-
gengni við hafið skiptir máli fyrir 
framtíð þjóðarinnar. 

Höskuldur Þórhallsson, 
alþingismaður, formaður umhverfis- 

og samgöngunefndar og formaður 
Íslandsdeildar Norðurlandaráðs

Höskuldur Þórhallsson, alþingis-
maður.
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Strandveiðar hófust 4. maí
Strandveiðar hófust í gær, mánudag, 
og eins og fyrr skiptast veiðarnar í 
fjögur svæði. Fyrir Suðurlandi og 
Vesturlandi eru tvö svæði, annars 
vegar frá Hornafirði vestur um til 
Borgarbyggðar, og síðan frá Eyja- 
og Miklaholtshreppi til Súðavíkur-
hrepps fyrir vestan. Síðan kemur 
svæði frá Ströndum að Grýtubakka-
hreppi við Eyjafjörð, og loks svæði 
frá Þingeyjarsveit til og með Djúpa-
vogi fyrir austan. Í reglugerð um 
strandveiðar fiskveiðiárið 2014/2015 
er veiðisvæðum og magni á hverjum 
tímabili skipt þannig að á svæðinu 
frá Hornafirði til Borgarbyggðar má 
veiða 600 tonn í maí, 525 tonn í júní, 
225 tonn í júlí og 150 tonn í ágúst. 

Á svæðinu frá Eyja- og Miklaholts-
hreppur til Súðavíkurhrepps má 
veiða 715 tonn í maí, 858 tonn í júní, 
858 tonn í júlí og 429 tonn í ágúst. 
Á svæðinu frá Ströndum til Grýtu-
bakkahrepps má veiða 509 tonn í 

maí, 611 tonn í júní, 611 tonn í júlí 
og 305 tonn í ágúst. Á svæðinu frá 
Þingeyjarsveit til Djúpavogshrepps 
má veiða 551 tonn í maí, 661 tonn 
í júní, 661 tonn í júlí og 331 tonn 
í ágúst. 

LS vill að aflaviðmið fari í 
10.600 tonn
Landssamband smábátaeigenda hefur 
ítrekað kröfu sína um auknar strand-
veiðar á komandi vertíð en krafa LS er 
að aflaviðmið verði hækkað um 2.000 
tonn, fari í 10.600 tonn. Aðgerðin er 
afar mikilvæg fyrir þróun veiðanna 
að mati LS, að þær sitji ekki eftir 
þegar fyrirsjáanleg aukning verður á 
þorskafla og endurskipulagning „pott-

ana“. Með aukningu yrði komið til 
móts við kröfur hinna dreifðu byggða 
um aukna atvinnu og umsvifa. Einnig 
yrði svarað kalli ferskfisksútflytjenda 
um aukið framboð yfir sumarið, þegar 

útgerðir stærri bátar taka sér gjarnan 
frí. Samanlagt taka þessir þættir til 
fiskvinnslu, sjómennsku og þjónustu 
sem skilar sér í auknum tekjum við-
komandi staða. 

Víða var þess beðið með óþreyju að strandveiðar hæfust. Þessir glæsilegu 
bátar voru fyrir skömmu í Grindavíkurhöfn.

Stærð ýsustofnsins hefur verið 
breytilegur milli ára. Því má búast við 
að hlutfall ýsu í heildarveiði kunni að 
sveiflast nokkuð eftir veiðisvæðum.

Nýjasta skip fiskveiðiflotans væntanlegt 
til Vopnafjarðar um miðjan mánuðinn
Nýjasta skip íslenska fiskveiðiflot-
ans, Venus NS-150, er væntanlegt 
til heimahafnar á Vopnafirði upp úr 
miðjum þessum mánuði. Skipið, sem 
smíðað var í Tyrklandi, mun leysa 
Lundey NS af hólmi. „Við erum 
búnir að fara í reynslusiglingu, sem 
gekk vel, og það kom ekkert upp sem 
skiptir máli,“ segir Þórarinn Sigur-
björnsson sem haft hefur umsjón 
með smíði Venusar og systurskipsins 
Víkings AK-100 fyrir HB Granda í 
Celiktrans Deniz Insaat Ltd. skipa-

smíðastöðinni í Tyrklandi. Að sögn 
Þórarins voru það aðallega stillingar 
á búnaði sem farið var yfir í reynslu-
siglingunni. 

„Við prófuðum aðalvél, gír og 
skrúfu auk þess sem rafall aðalvélar 
var álagsprófaður. Þess utan voru 
hliðarskrúfur, stýri, RSW sjókælikerfið, 
Sea flow vacuum löndunarkerfið, sigl-
ingartæki og stjórntæki í brú og fleira 
prófað. Allt stóðst fyllstu kröfur. Í 
kjölfar reynslusiglingar stóðst skipið 
stöðugleikaprófun með prýði. Guð-

laugur Jónsson, sem verður skipstjóri á 
Venusi, stjórnaði skipinu í reynslusigl-
ingunni og hann mun sigla því heim 
til Vopnafjarðar,“ sagði Þórarinn Sig-
urbjörnsson. 

Venus NS er hið fyrsta fimm skipa, 
sem HB Grandi hefur samið um smíði 
á hjá Celiktrans Deniz Insaat Ltd. , en 
auk uppsjávarveiðiskipanna tveggja 
nær samningurinn til smíði þriggja 
ísfisktogara. Verður hinn fyrsti þeirra, 
Engey RE, væntanlega afhentur um 
mitt næsta ár. 

Venus NS-150 er afar glæsilegt skip og stolt eigenda þess, HB-Granda sem 
og auðvitað ekki síður Vopnfirðinga.



 

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
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Erum með ýmsar gerðir
af hífibúnaði á lager
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 Lyftarabúr
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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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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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Skinney-Þinganes á Hornafirði: 

Þórir SF og Skinney 
SF á humarveiðum
Humarvertíðin er hafin fyrir Suður-
landi og eru tvö skip frá Skinn-
ey-Þinganesi á Hornafirði á þeim 
veiðum, en einnig fjögur skip frá Þor-
lákshöfn og tvö frá Vestmannaeyjum. 
Skipin eru aðallega á Meðallandsbugt 
og við Hrollaugseyjar en skipin frá 
Skinney-Þinganes hafa þá að undan-
förnu haldið sig á Hornafjarðardýpi 
og Breiðamerkurdýpi. 

Humarhátíð verður nú eins og í 
fyrra um síðustu helgi júnímánaðar 
á Hornafirði. Sú hátíð nýtur vaxandi 
vinsælda, ekki bara meðal Íslendinga 
heldur ekki síður í hópi ört vaxandi 
fjölda erlendra ferðamanna hér á land. 
Ásgeir Gunnarsson, útgerðarstjóri 
Skinneyjar-Þingnes, segir að veiðin hafi 
verið mjög góð að undanförnu og það 
hafi viðrað vel til veiða eftir rysjótta tíð 
í vetur. „Skipin eru að fá um 4 tonn af 
humri með hala í túr og þetta er fín 
rækja, svona frá 90 til 100 grömmum. 
Auðvitað vildum við fá stærri rækju, 
eða 120 grömm og stærri, enda er afar 
góður markaður fyrir slíka rækju með 
hala á Spáni en innanlandsmarkaður er 
einnig góður, þokkalegt verð, og þegar 
vertíðinni lýkur í desembermánuði 
líður ekki að löngu þar til allur afli 
þessa 8 mánuði sem veiðin stendur er 
seldur. Fyrstu humarhátíðarnar voru 
fyrstu helgina í júlí og þá var veðrið 
ekki alltaf hagstætt til útihátíðar, jafnvel 
rok og rigning, en eftir að hafa grann-
skoðað veðurfar á þessum tíma með 
aðstoð veðurfræðinga og sjálfskipaðra 
veðurspekinga kom okkur saman um 

að færa hátíðina fram til síðustu helgar-
innar í júní. Það hefur alveg svínvirkað, 
búið að vera gott veður þá helgi síðustu 
tvö ár!,“ segir Ásgeir Gunnarsson. 

Humar er mikið lostæti svo ekki 
þarf að koma á óvart þótt margir sæki 
í þessa veislu á hverju ári. Fyrir þá sem 
ekki komast austur á Hornafjörð, og 
reyndar alla, er hér uppskrift sem hægt 
er að nýta. Hún er úr smiðju Ingólfs 
Einarssonar matreiðslumanns á Kaffi 
Horninu á Hornafirði. 

Hátíðar humar
Hráefni; 500 g humar, 8 stk. tómatar, 
3 msk olía, 2½ dl rjómi, 2 tsk karrí, 1 
stk hvítlauksrif, 1 stk lítið salathöfuð 
skorið í strimla, 1 stk rauð paprika 
skorin í strimla, ½ dl koníak, salt og 
nýmalaður pipar, tabascosósa. 

Dragið humarinn úr skelinni, 
snöggbrúnið hann í heitri olíu og 
kryddið með salti og nýmöluðum 
svörtum pipar. Hellið koníakinu 
yfir, kveikið í og látið það brenna 
út. Stráið karríduftinu yfir og bætið 
mörðum hvítlauknum saman við. 
Látið þetta krauma um stund og 
hrærið í á meðan. Hellið rjómanum 
yfir og hrærið. Bætið tómatbátunum 
og paprikkustrimlunum saman við. 
Hitið réttinn að suðu (passið að hann 
sjóði alls ekki því þá verður humar-
inn seigur) slökkvið undir og látið 
réttinn standa í 2-3 mín. Smakkið til 
með kryddi og tabascosósu og bætið 
salatinu út í. Borið fram með hvít-
lauksbrauði og hrísgrjónum. 

 Þórir SF-77.

Humarveiðarnir ganga vel um þessar mundir.

Aukning á komu skemmti-
ferðaskipa til Vestmannaeyja
Á fundi framkvæmda- og hafnarráðs 
Vestmannaeyja var ársreikningur 
Vestmannaeyjahafnar 2014 lagður 
fram. Rekstrartekjur ársins námu 
434 milljónum króna og afkoma 
ársins var jákvæð sem nam 49 
milljónum króna. Heildarskuldir að 
meðtöldum lífeyrisskuldbindingum 
námu í árslok 234 milljónum króna. 
Ráðið samþykkti ársreikninginn. 

Bætt aðstaða fyrir mót-
töku skemmtiferðaskipa
Sumarið 2015 eru bókuð 39 skemmti-
ferðaskip til Vestmannaeyja. Hefur 
þeim fjölgað úr 20 frá sl. sumri. Mikil 
aukning hefur verið síðastliðin ár og 
ljóst að bæta þarf aðstöðu við mót-
töku, sérstaklega vegna tenderbáta af 
stærri skipum sem ekki komast inn í 
höfnina. Lögð var fram tillaga að upp-
setningu og staðsetningu á salernis-
aðstöðu og sölubásum sem jafnframt 
nýtist við önnur tækifæri. Einnig rætt 
um breytingu á staðsetningu flot-
bryggja til betri nýtingar og minni 
hættu á hagsmunaárekstrum. Ráðið 
samþykkir að festa kaup á salernisað-

stöðu að upphæð 1899 þúsund krónur 
Aukning á tekjum vegna komu fleiri 
skemmtiferðaskipa kemur til móts við 
kostnaðinn sem af þessu hlýst. Ráðið 

telur þetta nauðsynlega aðgerð sem 
lið í bættri aðstöðu fyrir ferðamenn 
í Vestmannaeyjum. Ráðið fól fram-
kvæmdastjóra framgang málsins. 

Vestmannaeyjahöfn. 



Sjómenn hlusta ekki
á neitt kjaftæði

Þeir vilja bara fá traust og hentug ker undir sinn afla svo þeir fái sem mest fyrir sínar afurðir.

Sæplastkerin eru hönnuð samkvæmt ströngustu kröfum sjómanna.
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