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Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk

Þú færð sjávarútvegslausnir í áskrift á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*

+

Stálorka óskar sjómönnum 
nær og fjær til hamingjum 

með sjómannadaginn
Stálorka á til á lager makrílveiðibúnað fyrir smá báta, 
slítara gálga og rennur búnaðurinn hefur reynst allveg 
afburða vel. Búnaðurinn er t.d. í Daðey GK, Ólafi HF, 

Júlla Páls, sem eru með aflahæðstu bátum 2014
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Heimkomuhátíðin á Ísafirði 
hlaut hvatningarverðlaun SFS
Heimkomuhátíðin sem haldin var á Ísafirði 
um síðustu páskahátíð hlaut hvatningar-
verðlaun Samtaka fyrirtækja í sjávarút-
vegi, SFS en þau voru afhent í tengslum við 
aðalfund félagsins. Hátíðin var samstarfs-
verkefni tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór 
ég suður, Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur-
kaupstaðar, Súðavíkurhrepps og fjölda 
fyrirtækja á svæðinu. Birna Jónasdóttir 
rokkstjóri og Þórdís Sif Sigurðardóttir 
bæjarritari Ísafjarðarbæjar tóku við verð-
launum sem Karen Kjartansdóttir upplýs-
ingafulltrúi SFS og Jens Garðar Helgason 
formaður samtakanna afhentu. Á hátíð-
inni kynntu fyrirtæki og stofnanir starf-
semi sína og atvinnumöguleika fyrir ungt 
fólk á norðanverðum Vestfjörðum. Birna 
og Þórdís Sif tóku á móti húllahring og 
fengu verðlaunin fyrir að nálgast byggðar-
umræðu á uppbyggilegan og fræðandi 
hátt. Verðlaunin eru húllahringur úr vöru-
línu SIPP OG HOJ sem vann Hönnunar-
verðlaun Íslands á síðasta ári. SIPP OG 
HOJ vörurnar eru hannaðar í netagerðinni 
Egersund á Eskifirði. Karen Kjartansdóttir, 
kynningarfulltrúi SFS, sagði tilgang verð-
launanna að veita þeim viðurkenningu 
sem hafa lagt sitt af mörkum til að bæta 
og efla sjávarútveg með einhverjum hætti. 
Á Heimkomuhátíðinni var tónlistarvið-
burðurinn notaður til að kynna atvinnu-
tækifæri í heimabyggð. Þetta var mjög gott 

framtak og sýndi að mörg áhugaverð störf 
eru í boði hjá spennandi fyrirtækjum sem 
eru að byggja upp alþjóðlega starfsemi í 
heimabyggð. Þetta þótti ekki síst skemmti-
legt framtak því einhverjar öflugustu og 
framsæknustu útflutningsgreinar okkar 
Íslendinga eru einmitt listir, ekki síst tón-
list, og sjávarútvegur. 

Mörg sjávartengd tækifæri
„Þetta er mikil hvatnig fyrir okkur að halda 
áfram á sömu braut, en þetta var hugmynd 

sem búin var að gerjast hér fyrir vestan 
lengi. Það var rétt fyrir rokkhátíðina sem 
við ákvaðum að kynna hana, og viðbrögð 
fyrirtækja voru alveg stórkostleg. Með þessu 
vorum við m.a. að leggja áherslu á hvað 
hægt er að gera hérna fyrir vestan í þessum 
sjávarútvegsplássum og leggja áherslu á þá 
nýsköpun sem hægt er að framkvæma í 
tengslum við sjávarútveginn. Hér eru 
mörg sjávartengd tækifæri, ” segir Birna 
Jónasdóttir. 

 Birna Jónasdóttir rokkstjóri t.h. og Þórdís Sif Sigurðardóttir bæjarritari  t.v.tóku við 
viðurkenningunni, skemmtilegum húllahring.

Framhald á bls. 9.



Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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AVS rannsóknarsjóðurinn 
styrkir 40 verkefni í sjávarútvegi
Sjávarútvegsráðherra, Sigurður Ingi 
Jóhannsson, hefur samþykkt tillögur 
úthlutunarnefndar AVS rannsókna-
sjóðsins en 107 verkefni upp á lið-

lega 589 milljónir króna bárust en 
40 verkefni voru styrkt fyrir nær 222 
milljónir króna. Styrkjum sjóðsins er 
skipt í fimm flokka. Þeir eru fiskeldi, 

markaðir, líftækni, veiðar og vinnsla 
og atvinnuþróun og nýsköpun í sjáv-
arbyggðum. Taflan fylgir með.

Hollustuefni í íslensku sjávarfangi: 

Heildstætt yfirlit hefur 
fengist yfir samsetn-
ingu hráefnis úr  
íslenskum sjávarútvegi
Niðurstöður efnagreininga á sjávar-
fangi eru forsenda þess að unnt sé að 
fullnægja vörumerkingum, upplýsa 
kaupendur og neytendur um inni-
hald/hollustu sjávarfangs s.s. við 
næringarráðgjöf, meta áhrif vinnslu 
og geymslu, og til að gera heildstætt 
mat á heilnæmi afurðanna. 

Niðurstöður efnagreininga á sjáv-
arfangi eru forsenda þess að unnt sé 
að fullnægja vörumerkingum, upp-
lýsa kaupendur og neytendur um 
innihald/hollustu sjávarfangs s.s. við 
næringarráðgjöf, meta áhrif vinnslu 
og geymslu, og til að gera heildstætt 
mat á heilnæmi afurðanna. Umtals-
verðar upplýsingar liggja hins vegar 
fyrir um ýmis efni sem geta haft óheil-
næm áhrif og hefur sú umræða um 
fisk oft verið meira áberandi en sú er 
varðar hollustu hans. Þó að ástæða 
sé til að ætla að íslenskt sjávarfang 
sé almennt holl vara þá hafa litlar 
upplýsingar legið fyrir um efnasam-
setningu þess. Það var því brýnt að 
geta sýnt fram á það tölulega hvert 
innihald íslenskra sjávarafurða er á 
hollustuefnum en einnig er ekki síður 
mikilvægt fyrir ímynd íslensks sjávar-
útvegs að slíkar rannsóknir hafi farið 
fram á okkar helstu útflutningsvöru. 

Af þessum sökum var aflað 
nauðsynlegra grunnupplýsinga um 
hollustuefni í helstu sjávarafurðum 
Íslendinga. Um fimm meginflokka 
efna er að ræða: vítamín, steinefni, 
snefilefni, fitusýrur og amínósýrur. 20 
tegundir hráefnis voru rannsakaðar 
með samtals 80 sýnum (10 einstak-
lingar í sýni), sem endurspegluðu 
mismunandi tíma veiðanna, mis-
munandi veiðislóðir og breytilegrar 
stærðir fisks og krabbadýra. 

Góð uppspretta  
selens og joðs
Verkefni þetta skilar umfangsmiklum 
gögnum af góðum gæðum um efna-
samsetningu helstu hráefnistegunda 
íslensks sjávarfangs. Um er að ræða 
meginefnaþætti (prótein, raki, fita og 
aska), steinefni (Ca, Mg, Na, K og P), 
ólífræn snefilefni (Fe, Mn, Cu, Zn, Se 

og I), B-vítamín (B12, B1, B2, B6, B9, 
níasín, pantóþenat), fituleysin vítamín 
(A, D og E), fitusýrur og amínósýrur. 
Er þetta í fyrsta sinn sem heildstætt 
yfirlit fæst yfir samsetningu hráefnis 
úr íslenskum sjávarútvegi en þannig 
er kominn grunnur að næringarefna-
merkingum fyrir íslenskt sjávarfang. 
Þessar upplýsingar nýtast einnig til 
að bæta íslenska gagnagrunninn 
um efnainnihald matvæla (ÍSGEM). 
Í þessari skýrslu eru gögnin tekin 
saman, gæðum þeirra og eðli lýst en 
aðeins stiklað á stóru er varðar túlkun 
þeirra enda unnt að nota þau í mjög 
margvíslegum tilgangi. Ljóst er af 
gögnunum að sjávarfang er góð upp-
spretta selens og joðs, sérstaklega ýsan 
í tilviki joðs, auk fitusýra á borð við 
EPA og DHA í feitum fiski. Geymsla 
í frosti í a.m.k. 9 mánuði hafði lítil 
áhrif á vítamín í þorski, gullkarfa og 
grálúðu en þó mátti sjá marktæka 
lækkun í pantóþenati í grálúðu. Var-
lega þarf þó að túlka þessa niðurstöðu 
fyrir grálúðu því um hakkað fars var 
að ræða sem ólíklega hegðar sér eins 
og heilfryst grálúða eða flök hennar. 

Markaðslegt gildi þessara upplýs-
inga er umtalsvert og standa vonir til 
að þessi gögn muni styrkja enn frekar 
samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja 
í greininni á alþjóðamörkuðum. 

Meðhöndlun íslensks sjávarfangs 
er mikilvæg til að ná sem bestum 
árangri og gæðum.

Styrkt verkefni 2015 og upphæðir
Númer Nafn verkefnis Fyrirtæki Verkefnisstjóri

Styrkur 
þús. kr.

Fiskeldi
R 002-12 Kynbætur á laxi fita og holdlitur Stofnfiskur hf. Ólafur Hjörtur Kristjánsson 8.000

R 008-13
Samspil fitu og litarefnis í fóðri á vöxt og gæði 
bleikju

Matís ohf Jón Árnason 7.572

R 007-14 Roð og uggarot í íslensku fiskeldi
Tilraunastöð HÍ í meinafræði að 
Keldum

Sigríður Hjartardóttir 4.400

R 037-14 Burðarþolsmat íslenskra fjarða Hafrannsókna-stofnun Sólveig Rósa Ólafsdóttir 8.000

R 069-06 Kynbætur á þorski og seiðaeldi
Tilraunaeldisstöð Hafrann-
sóknastofnunar

Agnar Steinarsson 22.000

S 006-15 Þróun aðferðar til að meta sýkingarálag í fiskeldi Matís ohf Eyjólfur Reynisson 1.000

R 017-15
Veiruskimun  á kvíalaxi og villtum laxi til fisk-
ræktar

Tilraunastöð HÍ í meinafræði 
(Keldur)

Sigríður Guðmundsdóttir 5.164

R 016-15 Litun á laxholdi með náttúrulegu litarefni Laxá Fóðurverksmiðja Gunnar Örn Kristjánsson 6.000
Fiskeldi 8 verkefni samtals 62.136 þús. kr.
Markaðir
R 056-14 Markaðssetning á saltfiski í Suður-Evrópu Íslandsstofa Björgvin Þór Björgvinsson 6.000
R 057-14 Markaðsstjórn á fæðubótarefni úr ísl þangi Marinox Brynhildur Ingvarsdóttir 3.800
R 002-15 Markaðsmöguleikar PreCold hálsúða í …… Zymetech Sigurgeir Guðlaugsson 8.000
R 015-15 Útflutningur á gæludýranammi til Kína Ískína trading Lilja V. Bryngeirsdóttir 4.800
R 045-15 Ísl. sjávarútvegssýn - hver er ávinningurinn Reykjavik Event Consulting ehf Aðalsteinn Haukur Sverrisson 2.900
Markaðir 5 verkefni samtals 25.500 þús. kr.
Líftækni
R 006-14 Glycosaminoglycan production from lumpfish BioPol ehf Halldór Gunnar Ólafsson 4.550
R 028-13 Nýtt náttúrulegt andoxunarefni úr hafinu Matís ohf Hörður G. Kristinsson 3.500

R 029-14
Sjávarlífverur - leit að ónæmisstýrandi lyfja-
sprotum

Rannsóknastofa í gigtsjúkdómum 
og Ónæmisfræðideild LSH

Jóna Freysdóttir 8.000

R 031-14 Lífvirkt sjávarpeptíð og íslensk þang Matís ohf Sigrún Mjöll Halldórsdóttir 6.600
R 049-14 Aukið virði þörungavinnslu Matís ohf Rósa Jónsdóttir 3.400
R 064-13 Lífefni úr sjávarþangi gegn áunninni sykursýki Matís ohf Eva Küttner 6.500

R 036-15
Variosol® tækni til framleiðslu hágæða auka-
afurða

Primex ehf Hélène L. Lauzon 6.100

R 010-15
Athuganir á mettandi virkni þorskprótein 
hýdrólysata

Iceprotein ehf Hólmfríður Sveinsdóttir 7.200

R 052-15 Lífvirkar smásykrur úr íslensku þangi Matís ohf Ólafur H. Friðjónsson 6.000

R 046-15
Veiruhemjandi Penzyme-chymotrypsin efna-
blanda

Zymetech Bjarki Stefánsson Zy 8.000

R 065-15 Framleiðsla á verðmætum efnum úr þara Háskólinn á Akureyri Jóhann Örlygsson 8.000

R 044-15
Nýstárleg hágæða innihaldsefni fyrir gælu-
dýrafóður

Matís ohf Margrét Geirsdóttir 8.000

Líftækni 12 verkefni samtals 75.850 þús. kr.
Veiðar og vinnsla
R 067-14 Geymsluþol léttsaltaðra flaka í frosti FISK Seafood hf Gunnlaugur Sighvatsson 5.580
R 068-14 Bætt meðferð bolfiskafla Matís ohf Sæmundur Elíasson 8.000
R 069-14 Aukin gæði og stöðugleiki frosinna síldarafurða Síldarvinnslan hf Sindri Sigurðsson 6.738

R 074-14
Verðmætamyndandi tækni - Þurrkun uppsjáv-
arfisks

Matís ohf Ásbjörn Jónsson 4.500

R 030-15
Hringormar í íslenskum sjávarútvegi – NEMO 
verkefnið

Nýfiskur Ína Össurardóttir 6.347

R 029-15 Hámörkun gæða frosinna karfaflaka Matís ohf Magnea G. Karlsdóttir 3.200
R 005-15 Lýsi úr uppsjávarfiski til manneldis Margildi ehf Snorri Hreggviðsson 5.250
R 038-15 Eimpæklun hvítfisks Matís ohf Magnús Valgeir Gíslason 1.500
S 010-15 Ferlastýring búklýsis úr uppsjávarfiski 900

R 011-15
Vöktun botndýra við Ísland við stofnmælingar 
botndýra

Hafrannsókna- stofnun Steinunn Hilma Ólafsdóttir 3.300

R 009-15 Vinnsla á grjótkrabba Arctic Seafood ehf Davíð Freyr Jónsson 6.000
Veiðar og vinnsla 11 verkefni samtals 51.315 þús. kr.
Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggðum

V 007-15
Lifandi íslensk sæeyru fyrir sushi veitingahús í 
Japan og Evrópu

Sæbýli Ehf Kolbeinn Björnsson 2.000

V 009-15
Cio Clear Kitosan lausnir fyrir dýrChitoClear 
kítósan lausnir fyrir dýr – bæði stór og smá

Primex ehf Hélène L. Lauzon 1.500

V 010-15 Fisk Jerky `Víkinga Snak` Jaðarsport ehf Guðmundur Vigfússon 1.500

V 015-15
Vistey - Upplýsingaveita um lífríki sjávar við 
Norðurland

Sjávarútvegsmiðstöð HA Hreiðar Þór Valtýsson 2.000

Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggðum  4 verkefni samtals 7.000 þús. kr.
40 verkefni samtals 221.801 þús. kr.

Varðskipið Þór var við  
eftirlit á úthafskarfamiðum
Varðskipið Þór var í maímánuði statt 
við eftirlit á úthafskarfamiðunum 
við 200 sjómílna mörk efnahagslög-
sögunnar á Reykjaneshrygg. Sam-
kvæmt samningi Norður-Atlantshafs-
fiskveiðinefndarinnar (NEAFC) máttu 
veiðarnar hefjast á miðnætti aðfaranótt 
sunnudagsins 10. maí sl. Á svæðinu 

voru 27 veiðiskip, þar af 3 íslensk. Auk 
varðskipsins Þórs er á svæðinu spænskt 
varðskip á vegum Evrópusambandsins. 
Varðskipsmenn af Þór fóru í eftirlit 
um borð í erlent veiðiskip á fyrsta degi 
veiðanna. Við upphaf veiðanna á svæð-
inu var norðaustan stinningskaldi og 
leiðindasjólag. Varðskipið Þór.
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Til hamingju 
með daginn
Við hjá N1 sendum sjómönnum og 
fjölskyldum þeirra um allt land okkar  
allra bestu kveðjur á sjómannadaginn  

Hluti af áhöfninni
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ALDAN FRÉTTABLAÐ UM SJÁVARÚTVEG
5. 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

Það er ánægjulegt að aðsókn að skipstjórnarnámi hefur farið vaxandi undan-
farin ár og yfir 200 nemendur eru nú að stunda þetta nám á hverju ári en 
aðsóknin jókst verulega eftir efnahagshrunið þegar ljóst var að ekki gætu 
allir unnið í bönkum sem síðan hrundu með braki og brestum. Á hverju 
vori útskrifast um 30 nemendur með þessi réttindi. Námið er hægt að taka 
í nokkrum áföngum en fyrsti veturinn gefur réttindi á allt að 24 metra löng 
fiskiskip, eftir annan veturinn eru réttindin komin í 45 metra löng fiskiskip 
og 500 brúttótonna farþega og flutningaskip en eftir þrjú og hálft ár öðlast 
nemendur rétt til að stjórna stærri fiskiskipum. Töluverð eftirsókn er eftir 
skipstjórnarmönnum í dag sem gefur þeim sem þetta nám stunda visst öryggi 
um atvinnu þegar námi lýkur. Það er auðvitað gott í þjóðfélagi sem byggir 
stóran hluta af sinni afkomu á sjósókn og fiskvinnslu. Kjarasamningar hafa 
hins vegar ekki verið gerðir við sjómenn í alllangan tíma, sem sannarlega 
er ekki heppilegt, og vekur upp spurningar um vilja útgerðarmanna til að 
semja við sjómenn á sama tíma og verið er að gera góða kjarasamninga við 
ýmsar stéttir í landi, m.a. við verkafólk sem vinnur í fiskvinnslufyrirtækjum 
við vinna þann afla sem berst að landi. Ríkisstjórnin samþykkti aðgerðir í 
11 liðum vegna kjarasamninga sem vissulega koma sjómönnum einnig til 
góða, s.s. bBreytingar á tekjuskatti leiða til hækkunar á ráðstöfunartekjum 
allra launþega en heildarlækkun á tekjuskatti einstaklinga á kjörtímabilinu 
verða allt að 16 milljarðar króna. Átak verður gert um byggingu 2300 fé-
lagslegra íbúða, komið verður til móts við efnaminni leigjendur og þá sem 
kaupa fyrstu íbúð og aukið samstarf verður við aðila vinnumarkaðarins með 
með stofnun þjóðhagsráðs, án þess að útskýring fylgi hvert hlutverk þessa 
þjóðhagsráðs verður námkvæmlega. Mikilvæg forsenda fyrir ráðstöfunum 
ríkisstjórnarinnar er sögð að kjarasamningar á almennum og opinberum 
markaði leiði ekki til óstöðugleika í efnahagsmálum. Ósamið er við hjúkr-
unarfræðinga og geislafræðinga sem vilja bera sig saman við aðrar stéttir og 
eru í verkfalli sem stefnir heilbrigði margra í hreinan voða, t.d. hjá þeim sem 
bíða eftir hjartaþræðingu eða hjartaaðgerð. Ríkisstjórnin verður að grípa í 
taumana og setja lög á verkfall BHM, og treysta nýjum ríkissáttasemjara að 
finna lausn á þessu kjarastríði.

Aðrar aðgerðir lúta að jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða, niðurfellingu tolla 
á fatnað og skó, lækkun á kostnaði sjúklinga, auknum framlögum til fram-
haldsfræðslu og starfsmenntunar, átaki gegn skattaundanskotum, einföldun 
og endurskoðun regluverks og eftirlits með atvinnustarfsemi, stefnumörkun 
í opinberum fjármálum og samstarfi um mótun vinnumarkaðsstefnu og 
skipulag vinnumarkaðsmála. Ánægjulegt er ef þetta gengur allt eftir, engar 
hliðarráðstafanir verði gerðar til þess að draga úr áhrifamættinum og á Íslandi 
verði betra að búa en oftast áður.

Sjómannadagurinn er í dag. Þá fagna landsmenn með sjómönnum og undir-
strikað er mikilvægi þess að hér sé stunduð markviss sjósókn og fullvinnsla 
afla, þjóðarbúinu öllu til farsældar.

ALDAN óskar sjómönnum til hamingju með daginn!
Geir A. Guðsteinsson

ritstjóri 

Skipstjórnarnám 
og kjarasamningar

Leiðari

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

Sæmd er hverri þjóð 
að eiga sægarpa enn
Sjómannadagurinn mun fyrst hafa 
verið haldin hátíðlegur 1938, annan 
í hvítasunnu. Má lesa um hátíðahöld 
sjómanna í blöðum þess tíma. Það 
dylst engum við þann lestur að hetjur 
hafsins nutu virðingar. Sjómenn sem 
látist höfðu í baráttunni fyrir „… 
bættum högum þjóðar vorrar“ var 
jafnað til þjóðhetja. Ég hygg að sjó-
menn njóti virðingar í samfélaginu 
í dag, þótt oft megi annað ráða af 
almennri umræðu um sjávarútveg-
inn í heild. Í þeim efnum er ekki við 
sjómenn að sakast. En nóg um það. 

Íslendingar hafa verið svo lánsamir 
að hafa náð tökum á sinni sjósókn, 
fiskistofnar hér við land eru sjálfbærir, 
íslenskur fiskur er úrvalsvara sem hátt 
verð fæst fyrir á erlendum markaði 
og síðast en ekki síst; íslenskur sjáv-
arútvegur greiðir háar upphæðir til 
ríkisins, en er ekki á framfæri hins 
opinbera eins og víða finnast dæmi 
um. Því er freistandi að spyrja hvort 
ekkert hafi verið gert hér rétt og verið 

sé að endurtaka sömu mistökin aftur 
og aftur? Í ljósi stöðu sjávarútvegsins 
er skýrt í mínum huga að við erum 
að gera hlutina með réttum hætti sem 
tryggir sjálfbærni og arðsemi. En að 
veiða fisk úr sjó og koma á markað 
gerist ekki síst fyrir tilstilli sjómanna. 
Fiskurinn er veiddur, verkaður og 
seldur af fólki sem kann til verka. Það 
er ekki þannig að hver sem er getur 
farið á sjó og tryggt sömu verðmæti 
fyrir land og þjóð, og þið sjómenn 
gerið. Kunnátta skiptir máli, reynsla 
skiptir máli, dugnaður skiptir máli. 
Allt eru þetta eiginleikar sem íslenskir 
sjómenn eru gæddir. Verulegur hluti 
fjöreggs þjóðarinnar er daglega í ykkar 
höndum. Þótt ýmislegt annað hafi 
rekið á fjörur þjóðarbúsins á undan-
förnum árum og ætlað er að standa 
undir efnahagslegri hagsæld, hefur 
sjávarútvegurinn verið ein meginstoð 
hagsældar hér landi um langa hríð. 
Og allt er í heiminum hverfult; ferða-
menn geta misst áhugann á Íslandi, 

kannski verður álið ekki málið í fram-
tíðinni, en fiskurinn hefur svamlað 
hér um ómunatíð og fólk þarf mat; 
prótín. Svo mikið vitum við. Þjóðin 
hefur treyst á þolgæði sjómanna og 
allra sem næstir þeim standa og mun 
gera það áfram. Ég tel að það verði 
best gert með því að byggja áfram á 
því fyrirkomulagi sem við höfum haft 
við veiðar og vinnslu. Það fyrirkomu-
lag tryggir arðsemi veiða og vinnslu 
til hagsbóta fyrir alla sem hér á landi 
búa. Að sjálfsögðu er kerfið ekki hafið 
yfir gagnrýni og sjálfsagt að sníða af 
vankanta, en kollsteypur munu koma 
niður á sameiginlegum hagsmunum; 
einnig hagsmunum sjómanna. 

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra. 

Störfum sjómanna er víða 
sýnd tilhlýðileg virðing
Minnisvarðar og minningarreitir eru viða um land, 
við sjóinn, á hafnarsvæðum og í kirkjugörðum. Á sjó-
mannadaginn eru víða sjómannamessur og síðan lagður 

blómsveigur að minnisvörðum um drukknaða og horfna 
sjómenn og ástvini. 

Minnisvarði um drukknaða sjómenn 
við höfnina í Stykkishólmi.  Hann er 
eftir Grím Marínó Steindórsson og 
ber heitið ,,Á heimleið.” Hann var 
vígður 1994 af þáverandi forseta ís-
lands, Vigdísi Finnbogadóttur. Á steini 
við minnisvarðann er klappaður þessi 
texti eftir Jón úr Vör.

Kirkja er okkur ströndin
og hafið og fjallið.
Guðspjall dagsins
vanmáttur mannsins
í lífi og dauða.

Við kirkjuna í Þorlákshöfn er þessi 
minnisvarði við minningarreit um 
drukknaða og horfna ástvini.

Fiskbúðir hækka vöruverð 
um 4-10% milli ára
- mesta hækkun á plokkfiski
Þær fiskafurðir sem verðlagseftirlit 
ASÍ kannaði verð á 20. maí sl. hafa 
hækkað töluvert í verði frá sambæri-
legri könnun sem verðlagseftirlitið 
gerði fyrir ári síðan, eða 2. júní 
2014. Algengt er að sjá hækkun um 
4-10% í verslunum frá því í fyrra. 
Til hliðsjónar má benda á að verð 
á fiski hefur hækkað um 8% í vísi-
tölu neysluverðs á þessu tímabili. Af 
þeim 15 fiskafurðum sem bornar eru 
saman kemur í ljós að verð hækkaði 
mest um 10% að meðaltali á plokk-
fiski, meðalverðið var í júní 2014 
1.523 kr. /kg. en er nú 1.671 kr. /kg. 
Einnig má nefna að ýsuhakk hefur 
hækkað að meðaltali um 9%, með-

alverðið í fyrra var 1.432 kr. /kg. en 
er nú 1.559 kr. /kg. Minnsta hækk-
unin er á rauðsprettuflökum sem 
hafa aðeins hækkað um 1% á milli 
mælinga, eða úr 1.708 kr. /kg. í 1.730 
kr. /kg. Af einstökum verslunum í 
samanburðinum má nefna að oftast 
er sama verð og í fyrra hjá Fiskbúð-
inni Hafrúnu eða í 7 af 9 tilvikum, 
hjá Ship O Hoj í 6 af 8 tilvikum og hjá 
Fiskbúðinni Sundlaugavegi í 6 af 12 
tilvikum. Verslanirnar Fisk kompaní, 
Fiskbúðin Fiskás, Fiskbúðin Hófgerði 
og Hagkaup hækkuðu meira en aðrar 
verslanir eða um og vel yfir 10%. 

Samanburðurinn nær til eftirtalinna 
verslana: Fiskbúðinni Sundlaugavegi, 

Þinni verslun Seljabraut, Fisk kompaní 
Akureyri, Fiskbúðinni Hafrúnu Skip-
holti, Fiskbúðinni Fiskás Hellu, Sam-
kaupum Úrval Hafnarfirði, Nettó 
Granda, Fjarðarkaupum Hafnarfirði, 
Fiskbúðinni Trönuhrauni, Ship O 
Hoj Reykjanesbæ, Litlu Fiskbúðinni 
Miðvangi, Hafinu fiskverslun Hlíða-
smára, Nóatúni Háaleitisbraut, Fiskbúð 
Hólmgeirs Þönglabakka, Gallerý fisk 
Nethyl, Fiskbúðinni Hófgerði, Fiskbúð 
Sjávarfangs Ísafirði, Fiskbúðinni Mos 
Mosfellsbæ, Fiskbúð Siglufjarðar og 
Hagkaupum Kringlunni. Hér er aðeins 
um beinan verðsamanburð að ræða en 
ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu 
söluaðila. 

Auglýsingasíminn er 
578 1190
Netfang: 

auglysingar@fotspor.is
www.fotspor.is



Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma 
RA 2000 ofnhitanemans er gasfyllingin, sem 
ólíkt öðrum fyllingum, heldur alltaf óbreyttri 
stjórnunar- og viðbragðsgetu
Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betra stjórntæki en aðrar gerðir  
ofnhitanema.  Viðbragðstími annarra algengra gerða hitanema er allt að 
70% lengri.

Þægindi 
orkusparnaður
Með RA 2000 ofnhita-    
nema á ofninum er 
nýtingin á varma með 
besta móti.

Hvers vegna velja það 
besta, RA 2000 ofnhitastilla?
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Raufarhöfn á tímamótum: 

Sjávarútvegur 
verður grunnþema 
í markaðssetningu
AVS – rannsóknarsjóður í sjávarútvegi, 
vinnur að því verkefni að hamla gegn 
viðvarandi neikvæðri byggðaþróun á 
Raufarhöfn. Það er meginmarkmið 
verkefnisins. Þekkingarnet Þingeyinga 
fékk úthlutuðum styrk úr AVS Rann-
sóknarsjóði árið 2013 til að vinna að 
verkefni á Raufarhöfn. Byggðaþróun 
hefur lengi verið neikvæð á Rauf-
arhöfn og er staða byggðarinnar 
orðin alvarleg. Tilgangur verkefnis-
ins var að Þekkingarnetið komi að 
málum á Raufarhöfn með ýmsum 
hætti. Í vetur hafa því starfsmenn 
Þekkingarnet Þingeyinga unnið með 
Raufarhafnarhópnum og starfsmanni 
Byggðastofnunar að málefnum á Rauf-
arhöfn. Sú aðkoma hefur verið vel séð 
og ýmislegt í deiglunni sem er afurð 
þessa samstarfs. Verkefnið byggði 
á nokkrum ólíkum aðgerðum sem 
gripið var til í samráði við heimafólk 
og stofnanir sem starfa á svæðinu, m.a. 
svokallaðan „Raufarhafnarhóp.“ Lagt 
var upp með þessi markmið: 
1.  Ná góðri yfirsýn á stöðu byggðar á 

Raufarhöfn með greiningar-/rann-

sóknavinnu; þ. e. öflun og samantekt 
upplýsinga um samfélag og atvinnulíf. 

2.  Styrkja menningarstarf á Raufarhöfn 
með því að mynda og móta samstarf 
við listamenn um vinnustofu(r) á 
Raufarhöfn, þar sem sjávarútvegur 
verður grunnþema og unnið út frá 
tækifærum og auðlindum á staðnum. 

3.  Efla þekkingargrunn ferðaþjónustu-
aðila með fræðslu/námskeiði um 
staðbundin tækifæri, einkum nýtingu 
sjávarfangs til matsölu og matvinnslu. 

4.  Virkja grasrót íbúa og frumkvöðla á 
Raufarhöfn með samvinnu á staðnum 
í formi vinnustofa og fyrirlestra/mál-
stofa. 

Tækifærin spretta  
í grasrótinni
Allt þetta er hugsað að leggja lóð á 
vogarskálarnar til að snúa við neikvæðri 
byggðaþróun á Raufarhöfn. Tækifærin 
spretta í grasrótinni – en stundum þarf 
utanaðkomandi aðstoð við að koma hug-
myndum af stað, greina þær og fram-
kvæma. Styrking sjávarútvegstengdrar 
ferðaþjónustu styrkir allt svæðið. 

Á 7. Áratug síðustu aldar þegar síldveiði, síldarsöltun og bræðsla var í hámarki 
bjó yfir 500 manns á Raufarhöfn. íbúatalan hefur lækkað um meira en helming.

Sjávarútvegsskóli SVN teygir 
anga sína frá Vopnafirði til 
Hornafjarðar
Sumarið 2013 hóf Síldarvinnslan að 
starfrækja Sjávarútvegsskóla Síldar-
vinnslunnar. Skólastarfið stóð yfir 
í tvær vikur og fengu nemendur 
greidd námslaun sem voru samb-
ærileg launum í Vinnuskóla Fjarða-
byggðar. Mikill áhugi reyndist vera 
á skólastarfinu en lögð var áhersla á 
að fræða ungmennin um sögu sjáv-
arútvegs og fiskvinnslu, gæða- og 
markaðsmál, starfsmannamál og 
menntun starfsfólks í sjávarútvegi 
og tengdum greinum. Þá var farið í 
vettvangsheimsóknir um borð í skip, 
fiskvinnslufyrirtæki og til fyrirtækja 
sem þjónusta sjávarútveginn. Megin-
ástæða þess að efnt var til skólahalds 
sem þessa er sú að skólakerfið leggur 
litla áherslu á fræðslu um þessa 
undirstöðuatvinnugrein. Einnig 
hefur verið bent á að í sjávarplás-
sum nútímans er hægt að alast upp 
án þess að sjá nokkurn tímann fisk. 
Áður fyrr var öll starfsemi tengd 
sjávarútvegi nálægt fólki; afla var 
landað á hverri bryggju, beitt í 
fjölda skúra og vinnsla á fiski fór 
jafnvel fram undir beru lofti. Nú er 
öldin önnur; veiðiskipin eru stærri 
og færri en áður, aflanum landað á 
lokuðum hafnarsvæðum og vinnslan 
fer fram innanhúss þar sem farið er 
eftir ströngum reglum um hreinlæti 
og gæði. 

Starfsemi Sjávarútvegsskóla Síldar-
vinnslunnar vakti athygli og önnur 
fyrirtæki í Fjarðabyggð sýndu því 
áhuga að taka þátt í skólastarfinu. 
Niðurstaðan varð sú að Sjávarútvegs-
skóli Fjarðabyggðar tók til starfa í fyrra 

og auk sjávarútvegsfyrirtækjanna 
Eskju og Loðnuvinnslunnar komu 
Vinnuskóli Fjarðabyggðar og Aust-
urbrú til liðs við Síldarvinnsluna. Efnt 
var til skólahalds í allri Fjarðabyggð 
fyrir nemendur sem fæddir voru árið 
2000 og var kennt á þremur stöðum í 
sveitarfélaginu. 

Kvíarnar færðar út
Enn mun Sjávarútvegsskólinn færa 
út kvíarnar og í ár verður starfssvæði 
hans allt Austurland, eða svæðið frá 
Vopnafirði til Hornafjarðar. Auk 
sveitarfélaga við sjávarsíðuna mun 
Fljótsdalshérað taka fullan þátt í 
skólahaldinu. Í samræmi við þetta 
hefur nafni skólans verið breytt og 
ber hann nú heitið Sjávarútvegsskóli 
Austurlands. 

Í ár gefst ungmennum sem fædd 
eru árið 2001 kostur á að sækja Sjáv-
arútvegsskólann, en ráðgert er að 

kenna á sex stöðum. Kennsla mun 
fara fram í Neskaupstað, á Eskifirði, 
Fáskrúðsfirði, Vopnafirði , Höfn og 
Seyðisfirði. Nemendum frá þeim 
byggðarlögum sem ekki verður kennt 
í verður ekið til og frá kennslustað. 
erjum stað. Í forsvari fyrir skólann 
eru þau Sylvía Kolbrá Hákonar-
dóttir og Sigurður Steinn Einarsson. 
Síldarvinnslan hlaut viðurkenningu 
Samtaka atvinnulífsins sem mennta-
sproti ársins í febrúar á þessu ári fyrir 
frumkvæði sitt við að koma Sjávarút-
vegsskólanum á fót. 

Beitir NK kom nýlega til Norð-
fjarðar og fór allur kolmunnaaflinn í 
bræðslu. Mjölið fer töluvert til Noregs 
þar sem fisk- og laxeldi er gríðarlega 
umfangsmikið og einnig til fiskeldis 
hér innanlands, m.a. vestur á Arnar-
fjörð og Tálknafjörð og eins kaupir 
Laxá hf. á mjög sem þar er kornað 
og sekkjað fyrir markaðinn. 

nemendur í Sjávarútvegsskóla Síldarvinnslunnar um borð í Berki nK á 
síðasta ári.

UNA skincare hlaut viðurkenningu 
fyrir markaðs- og aðgerðaráætlun
Á ársfundi Íslandsstofu hlaut fyrir-
tækið UNA skincare viðurkenningu 
fyrir bestu markaðs- og aðgerðaá-
ætlun í útflutningsverkefninu „Út-
flutningsaukning og hagvöxtur. 
„UNA skincare húðvörurnar, komu 
á markað árið 2012. Rannsóknar- og 
þróunarvinna vörulínunnar fór fram 
í náinni samvinnu við Matís, bæði í 
Reykjavík og á Sauðárkróki. 

UNA skincare húðvörurnar inni-
halda einstök lífvirk efni sem unnin 
eru úr íslenskum sjávarþörungum en 
vísindamenn UNA skincare hafa þróað 
einstæða aðferð til að einangra og fram-
leiða virku efnin úr þessari vannýttu 
íslensku auðlind – aðferð sem tryggir 
hámarksvirkni og hreinleika efnanna og 
niðurstöður vísindarannsókna staðfesta 
að vörurnar hafa jákvæð áhrif á húðina. Dagkrem frá Una skincare.

Ágúst Bjarni nýr aðstoðarmaður 
sjávarútvegsráðherra
Ágúst Bjarni Garðarsson hefur verið 
ráðinn aðstoðarmaður Sigurðar Inga Jó-
hannssonar, sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra og hefur hann þegar hafið störf. 
Ágúst hefur starfað sem stundakennari, 
verkefnisstjóri og nú síðast á skrifstofu 
utanríkisráðherra. Ágúst lýkur meist-
araprófi í verkefnastjórnun (MPM) frá 
Háskólanum í Reykjavík í næsta mánuði. 

Ágúst Bjarni var á ráðsterfnu SFS fyrir 
skömmu.
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- Aðalvinningur Reynilundi í Garðabæ

dregið í hverri viku

Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

Fylgstu með okkur á Facebook

Nýtt happdrættisár framundan með 
enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum 
- Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða 
 eða 15 milljónir króna á einfaldan miða

Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

30.000.000
Ekkert annað happdrætti sem dregur vikulega
er með meiri vinningslíkur
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SJÓMENN - TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Viltu vinna

skattfrjálst?
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Viðburðaríkur togaratúr 1975
- Kristinn heitinn Benediktsson í túr á Erlingi GK-6

Á Þorláksmessu árið 1975 bættist 
enn einn skuttogarinn í flota lands-
manna. Skipið hét Erlingur GK-6, 
299 rúmlestir, smíðað í Noregi fyrir 
útgerðarfélagið Fjörður hf. sem var í 
eigu Guðbergs Ingólfssonar og sona 
hans í Garði og Jóns Erlingssonar í 
Sandgerði. Tilkoma skipsins var stór-
viðburður í þessum kauptúnum sem 
byggðu afkomu sína fyrst og fremst á 
sjávarútvegi. Að vísu var sá hængur 
á að skipið gat ekki lagst að bryggju 
í Garði vegna slæmra hafnarskil-
yrða og til að komast að bryggju í 
Sandgerði þurfti það að sæta sjávar-
föllum. Með skuttogurum hófst nýtt 
tímabil í útgerðarsögu landsins. Árið 
1974 voru 54 skuttogarar gerðir út 
á landinu og urðu yfir eitt hundrað 
þegar mest var. Þá voru skuttogarar 
í hverju plássi. Samhliða var mikil 
uppbygging í frystihúsum um allt 
land. Skuttogararnir báru hráefni 
að landi allt árið í hraðfrystihúsin, 
sem unnu fiskinn til útflutnings, til 
Bandaríkjanna, Bretlands, Japan og 
Sovétríkjanna. Mikill uppgangur 
varð í sjávarplássum, nýjar íbúa-
götur og jafnvel heilu íbúahverfin 
risu, svo sem Holtahverfið á Ísa-
firði. Áratuginn 1970 til 1980 fjölg-
aði íbúum Vestfjarða. Vestfirðingar 
nutu góðs af nálægðinni við gjöful 
þorskmið, en í kjölfar svartrar skýrslu 
um ástand þorskstofnsins 1975 voru 
veiðar takmarkaðar og kvótakerfi 
komið á 1983. Um sama leyti færð-
ist fiskvinnsla að hluta út á sjó með 
frystitogurum. Minnkandi þorskafli, 
kvótakerfi, fækkun togara og starfa 
hafa sett mark sitt á samfélagþróun-
ina, einkum á Vestfjörðum, en þar 
hefur fólksfækkun verið hlutfallslega 
mest á síðustu árum. Enn eftir allar 
dýfur birtir alltaf til. 

Kristinn Helgi Benediktsson, sjó-
maður og ljósmyndari í Grindavík, 
uppalinn í Hafnarfirði, stundaði nám 
hjá hjá Þóri Óskarssyni ljós myndara í 
Reykjavík. Samhliða náminu starfaði 
hann hjá Morgunblaðinu og síðar sem 
fréttaritari Morgunblaðsins í Grinda-
vík. Fréttaritarastarfið var aukastarf 
með verkstjórn í fiskvinnslufyrirtæk-
inu Hópsnes í Grindavík. Hann fór 
oft til sjós, bæði sem háseti en oft var 
hann ekki munstraður um borð, fékk 
að fara með til að afla frétta og taka 
myndir. Fáir, ef nokkrir, hafa leið það 
eftir honum. Myndir Kristins sýna 
þverskurð af sjómennsku, vinnslu á 
saltfiski og öðrum gæðaafurðum sem 
Grindvíkingar sem og aðrir útgerðar-
staðir framleiða á sjó og landi auk þess 
að gefa innsýn í hvert afurðirnar fara 
á erlenda markaði, ekki síst til Spánar. 
Kristinn Helgi lést 23. júní 2012, 63 
ára að aldri. 

Í túr með Erlingi GK-6
Þegar Kristinn var á þeytingi á milli 
byggðarlaganna á Suðurnesjum 
snemma árs 1976 þáði hann boð um 
að fara með í túr á Erlingi GK. Mið-
vikudaginn 24. mars hringdi Þórarinn 
Guðbergsson útgerðarstjóri í Kristin og 
sagði allt klappað og klárt, skipið færi 
út þegar búið væri að gera við sjálf-
stýringuna. Daginn eftir var Kristinn 
mættur á tilsettum tíma þar sem skipið 
lá í höfninni í Njarðvík. Viðgerð stóð 
enn yfir og á meðan sýndi Sveinn Jóns-
son skipstjóri gestinum tækin í brúnni 

og útskýrði hlutverk þeirra. Þar gat að 
líta stjórntæki fyrir aðalvél, skrúfu og 
spilbúnað, gyroáttavita, örbylgjusendi-
tæki, lóran með skrifara sem skráði 
togslóðina, þrjá dýptarmæla, fisksjá, 
tvær ratsjár, fjarlægðarmæli, átaksmæli 
fyrir togvírana og mæli sem sýndi hve 
margir faðmar af vír eru úti. Einnig 
voru vindhraðamælir, sjávarhitamælir 
og öryggistæki af ýmsu tagi, svo sem 
neyðartalstöð, vaktari fyrir neyðar-
bylgju, morslampi og eldvarnartæki. 
Þrátt fyrir tækjakostinn var ágætlega 
rúmt í brúnni. 

Auk Sveins skipstjóra skipuðu 
áhöfnina þeir Sæmundur Hinriksson 
fyrsti stýrimaður, Ólafur Þórðarson 
annar stýrimaður, Sigurður Villi Guð-
mundsson fyrsti vélstjóri, Ingjaldur 
Pétursson annar vélstjóri, Boði Björns-
son matsveinn, Gunnar Líkafróns-
son bátsmaður og hásetarnir Ólafur 
Torfason lestarstjóri, Björgvin Sigur-
jónsson, Ellert Emanúelsson, Gunnar 
Kristjánsson, Jón Helgason, Sigurjón 
Skúlason, Steinþór K. Sigurðsson og 
Þórður Guðmannsson. Allt voru þetta 
ungir menn víðsvegar að af landinu. 
Ellert var nýliði um borð og þetta var 
hans fyrsti túr á skuttogara. Hann var 
þó ekki alveg blautur á bak við eyrun, 
hafði verið á netum og trolli. Það 
vakti athygli Kristins að ekki sást vín 
á nokkrum manni en á gömlu síðutog-
urunum var alvanalegt að menn kæmu 
slompaðir til skips að lokinni landlegu, 
ekki síst hásetarnir. Á unglingsárum 
hafði Kristinn farið tvo túra sem háseti 
á síðutogara en þetta var hans fyrsti 
róður með skuttogara. 

Viðgerðin á sjálfstýringunni dróst á 
langinn og það var ekki fyrr en upp úr 
miðnætti sem hægt var að leggja í’ann. 
Þannig gekk þetta fyrir sig á sjónum. 
Aldrei hægt að ganga að neinu vísu 
og ekki um annað að ræða en taka því 
sem að höndum bar með jafnaðargeði. 
Kristinn fór með föggur sínar niður, 
hann hafði fengið lausa koju í klefa 
Boða matsveins. 

Matsveinninn og örbygju-
talstöðin
„1630, 1570 kallar, 1630, 1570 kallar.“ 
Boði sat fyrir framan litla örbylgjutal-
stöð í klefanum. Hann var meðlimur 
í Félagi farstöðvareigenda og á milli 
mála stytti hann sér stundir á öldum 
ljósvakans þar sem nokkrir togara-
karlar ræddu hugðarefni sín og skiptust 
á fréttum. 

„1570, 1630 svarar. Komdu á 11.“
Það væsti ekki um áhöfnina á Erlingi. 

Í skipinu voru bæði eins- og tveggja-
manna klefar, salernisklefar, sturtu-
klefar og rúmgott eldhús og matsalur. 
Menn leituðust við að ganga snyrtilega 
um og loftræstingin sá til þess að ekki 
safnaðist fyrir óloft í vistarverum. 

Það var kominn fimmtudags-
morgunn þegar trollið var látið fara 
suðvestur af Surtsey, í krikanum við 
landhelgislínuna og friðaða hólfið 
á Selvogsbanka. Þarna voru um tíu 
togarar að veiðum í suðvestan sjö 
vindstigum og éljagangi. Eftir fjögurra 
tíma tog ræsti Sveinn morgunvaktina í 
innanhúskallkerfinu og byrjaði að hífa. 
Það stóð á endum að þegar hlerarnir 
komu upp birtust strákarnir úti á tog-
þilfari. Dauðileggurinn var lásaður frá 
hlerunum og í grandarana og þeir síðan 
hífðir inn þar til bobbingjalengjan og 

höfuðlínan – fremsti hluti trollsins – 
komu upp í rennuna. Annar gilsinn var 
húkkaður í belgstroffuna, aukastroffu 
brugðið utan um belginn og hinn 
gilsinn kræktur í hana. Þá var hægt að 
hífa pokana inn fyrir. Í þeim voru á að 
giska fimm tonn. Ekki sem verst. Þegar 
pokahnútarnir höfðu verið leystir og 
hlerinn á móttökunni opnaður var 
aftari gilsinn settur utan um belginn 
við pokana, þeir hífðir upp og fisk-
urinn hvarf ofan í móttökuna. Spil og 
vindur sáu til þess að mannskapurinn 
þurfti ekki að puða og púla við að koma 
veiðarfæri og afla um borð. Gunnar 
bátsmaður yfirfór trollið í snarhasti 
og gerði við nokkur smágöt áður en 
kastað var aftur. 

Salkjöt og baunir fyrstu 
hádegisverður hverjum túr
Það var komið að vaktaskiptum þannig 
að dagvaktin var mætt til að gera að 
aflanum en morgunvaktin settist að 
snæðingi. Boði bauð upp á saltkjöt og 
baunir, það var fastur liður í fyrsta há-
degisverði í hverjum túr. 

„Það er gott fyrir mannskapinn að fá 
salt í kroppinn eftir landleguna“, sagði 
Boði. „Annars reyni ég að hafa sem 
fjölbreyttast fæði. Eins reyni ég að haga 
því þannig að menn geti ekki séð hvaða 
dagur er eftir matnum.“

Á vinnsluþilfarinu stóðu menn 
framan við móttökuna og blóðguðu. 
Þaðan fór fiskurinn í fjögur blóðg-
unarkör, því næst var hann slægður 
og fór síðan á færibandi í skolkar. Slóg 
rann útbyrðis um stokka. Úr karinu 
fór fiskurinn á öðru færibandi að lest-
aropum. Aflinn í fyrsta halinu var að-
allega þorskur og graðýsa en líka slatti 
af karfa. Karfinn fór beint á færiband 
sem lá frá móttökunni að lestaropinu. 

Í lestinni fylltu Ólafur og Ellert 
hvern kassann á fætur öðrum, stráðu 
ís yfir og merktu hvern kassa fyrsta 
degi. Það þýddi að í landi yrði byrjað 
að vinna elsta fiskinn, svo þann sem 
veiddist á öðrum degi og svo koll af 
kolli. Lestin rúmaði um 2700 kassa og 
tók hver þeirra um 45 kg. Það gerði 
rúm 120 tonn í lest. 

Annað og þriðja halið gáfu álíka 
afla og hið fyrsta og menn byrjuðu 
að reikna út hvað tæki langan tíma 
að fylla skipið. Þrátt fyrir góðan anda 

meðal skipverja skynjaði Kristinn 
strax meting á milli vaktanna þegar 
kom að aflabrögðum. Jón og Gunnar 
K. staðhæfðu að þeirra vakt fiskaði 
miklu betur en Sigurjón sagði réttast að 
spyrja að leikslokum, bókhaldið skæri 
úr um hvor vaktin væri fengsælli. Það 
var unnið á fjórskiptum vöktum og 
voru vaktaskipti klukkan hálfeitt um 
miðnætti og hádegi og klukkan hálfsjö 
kvölds og morgna. 

Það var komið laugardagskvöld og 
lífið gekk sinn vanagang um borð í 
Erlingi. Strákarnir hugsuðu efalaust 
heim á svona stundum. Það fylgdi sjó-
mennskunni að fara á mis við glaum 
og gleði helganna og ekki um annað að 
ræða en að bæta sér það upp í næsta 
frítúr. 

Eftir því sem leið á helgina fjölgaði 
togurum á svæðinu. Kristinn festi þá 
á filmu um leið og hann komst í færi 
og punktaði í minnisbókina: Júní, 
Dagstjarnan, Jón Vídalín, Guðsteinn, 
Haraldur Böðvarsson, Ársæll Sigurðs-
son, Skinney, Harðbakur, Engey, Snorri 
Sturluson. Veðrið hafði gengið niður en 
aflabrögðin líka í réttu hlutfalli. Þegar 
aflinn var kominn niður í hálft tonn 
eftir fjögurra tíma hal lögðust Sveinn 
skipstjóri og Sæmundur fyrsti stýri-
maður yfir kortin. Þeir töldu rétt að 
reyna fyrir sér aðeins dýpra. Sveinn 
kallaði í kallkerfinu til mannanna úti á 
þilfari að hann ætlaði að kippa þannig 
að þeir drifu sig niður í aðgerð. 

Kroppfiskeri svæfði  
bjartsýnina
Kroppfiskiríið síðustu tvo daga sá 

til þess að bjartsýnin sem sveif yfir 
vötnum í byrjun túrsins gufaði upp. 
Ekki batnaði útlitið þegar Sveinn til-
kynnti í kallkerfið: „Við erum fastir. 
Hífa.“ Átaksmælarnir sýndu mikinn 
þunga á trollinu og þegar það kom upp 
reyndist vera fast í því annað troll. Há-
setarnir fóru á flug í hugarreikningi 
og skutu á verðmæti fengsins en það 
runnu á þá tvær grímur þegar í ljós 
kom að þeirra biði ærinn starfi við að 
greiða úr flækjunni. Trollin voru kyrfi-
lega vafin saman. 

Nú kom þilfarskraninn í góðar 
þarfir. Fljótlega sást strekktur vír liggja 
aftur undan belgjunum og þegar hann 
var hífður inn fyrir fylgdi með glænýr 
hleri. Svein grunaði hver eigandinn 
væri því nýlega hafði togarinn Narfi 
misst troll á þessum slóðum. Þegar loks 
tókst að leysa trollin í sundur reyndist 
aflinn vera tvö tonn. Þessi túr virtist 
ekki ætla að verða ferð til fjár og nú 
mátti ljósmyndarinn sitja undir háðs-
glósum um að vera fiskifæla. 

En skjótt skipast veður í lofti. Þegar 
Kristinn kíkti upp í brú til Sæmundar 
stýrimanns, sem stóð vaktina frá mið-
nætti til hádegis, sýndi dýptarmælir-
inn miklar lóðningar. Sæmundi þótti 
vissara að stytta togtímann um helming 
og það reyndist ekki vanþörf á. Pok-
arnir úttroðnir eins og myndarlegar 
pylsur og annað álíka gott hal fylgdi í 
kjölfarið. Það var kominn mánudagur 
en hann virtist ekki ætla að verða til 
mæðu. Aðrir togarar á svæðinu voru 
greinilega að fá’ann líka og það var 
ekki að sökum að spyrja: fiskisagan 
flýgur og skipin streymdu að úr öllum 

Gert að aflanum á Erlingi GK.
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áttum. Á innan við klukkustund hafði 
þeim fjölgað úr sjö í rúm 30 á Tánni, 
en svo kallaðist hraunraninn þar sem 
lóðaði hvað mest. Allir vildu komast 
að veisluborðinu. 

Stór höl á stuttum  
tíma á Tánni
Í stöðinni tóku að heyrast meldingar 
um stór höl eftir stuttan togtíma. Júní 
fékk risahal, allt að 50 tonn. Það lá 
spenna og eftirvænting í loftinu. En 
það var ekki á vísan að róa því botn-
inn var bæði harður og hólóttur. Dag-
stjarnan og Runólfur létu vita í stöðinni 
að þeir sætu fastir þannig að önnur 
skip gætu smokrað sér framhjá þeim. 
Hjá einu kom trollið upp í henglum og 
ekki um annað að ræða en að setja nýtt 
troll undir, annað skip hafði slitið vír og 
neyddist til að hífa. Ljótu æfingarnar og 
ekki allt búið enn því Víkingur og Guð-
steinn fóru of nálægt hvor öðrum þegar 
þeir mættust og festu saman trollin. 

Skyndilega sló átaksmælirinn í 
brúnni á Erlingi upp í tíu og viðvör-
unarbjalla klingdi. Sæmundur bakk-
aði og Sveinn, sem var nýkominn upp, 
losaði bremsurnar á báðum spilunum 
og gaf út vír. Þetta nægði til að losa 
trollið og þeir félagar afréðu að toga 
áfram. Hraðinn var aftur orðinn fjórar 
mílur sem var venjulegur toghraði. Nýr 
hóll birtist á dýptarmælinum og einn 
til en þá sat allt fast aftur. Pikkfast. 
„Hífa, fastir“, kallaði Sveinn í kallkerfið. 
Morgunvaktin lagði frá sér hnífana og 
dreif sig upp á dekk bölvandi og ragn-

andi. Nú færi dýrmætur tími til spillis. 
En þótt trollið kæmi óklárt inn fyrir og 
talsvert rifið í þokkabót voru samt sjö 
til átta tonn í pokunum. Verra gat það 
verið. Menn munduðu vasahnífa og 
nálar og Sveinn og Sæmundur stukku 
niður á dekk til að flýta fyrir. Flestar 
rifurnar voru rumpaðar saman til 
bráðabirgða, fínni viðgerð beið betri 
tíma. Hálftíma síðar var kastað og 
menn fóru niður í aðgerð á nýjan leik. 

Um miðjan dag hætti skyndilega að 
lóða niður við botn og veiðin datt niður 
úr öllu valdi. Sumir misstu þolinmæð-
ina. „Tilgangslaust að hanga yfir engu“, 
heyrðist í stöðinni, „best að yfirgefa 
þessa skíthóla.“

„Hvaða vanþakklæti er þetta? Ætli þú 
sért ekki búinn að fá nóg í bili.“

Sveinn sagði að sá guli hefði fengið 
nóg af djöfulganginum og því leitað 
upp í sjó en hann gæti komið niður 
aftur þegar um hægðist. Þetta reyndust 
orð að sönnu. Um kvöldið fór aflinn 
að glæðast á ný. Guðsteinn meldaði 
átta til níu tonn og þeir á Dagstjörn-
unni voru búnir að fylla lestina, 100 
tonn, en ætluðu að sjá til aðeins lengur, 
það mætti koma slatta fyrir í stíum og 
kössum á millidekki. Á Erlingi höfðu 
verið fylltir 1428 kassar og því mætti 
áætla að heildaraflinn væri um 64 tonn, 
mest þorskur. Hann var kominn að 
hrygningu og því hafði safnast upp 
mikið af hrognum en þar sem saltið 
var á þrotum var ekki um annað að 
ræða úr þessu en að láta hrognin fara 
útbyrðis. Helvíti skítt!

Í matsalnum hófust á ný líflegar um-
ræður um hvenær búið yrði að fylla 
skipið. Fyrir helgi, sögðu þeir yngstu 
og bjartsýnustu en hinir reyndari 
hristu hausinn og sögðu fiskiríið alltof 
gloppótt til þess að það takmark næð-
ist. Í því kom Gunnar bátsmaður ofan 
úr brú. 

„Helvíti kom falleg klessa hjá kall-
inum áðan.“

Hann hafði ekki sleppt orðinu þegar 
gall í kallkerfinu: „Hífa!“ Þetta reyndist 
vera um 10 tonna hal. En dýrðin stóð 
ekki lengi. Í miðri aðgerðinni kom 
hnykkur á skipið. 

„Nú erum við örugglega fastir“, 
sagði Steinþór. 

„Fastir, hífa“, kallaði Sæmundur. 
„Hvaða andskotans æfingar eru 

þetta á stýrimanninum.“
Í þetta sinn reyndist höfuðlínan 

slitin. Sæmundur kippti meðan gert 
var við, taldi rétt að koma sér á betri 
botn. Það örlaði fyrir nýjum degi úti 
við sjóndeildarhring og Jón Múli bauð 
góðan daginn í útvarpinu. 

Þorskurinn hafði leitað upp á við á 
ný og veiðin ekki nema þokkaleg. Að 
vísu vænn fiskur í hæsta verðflokki. 

Skrifa um smáfiskadrápið
„Þetta er nú eitthvað annað en helvítis 
tittirnir í síðasta túr“, sagði Steinþór. 
„Þú ættir að skrifa um smáfiska-
drápið“, sagði Ólafur stýrimaður og 
beindi máli sínu til Kristins. „Þú hefðir 
átt að sjá hvernig smáfiskinum var 
mokað í tonnatali í sjóinn í Reykja-

fjarðarálnum. Við erum að flýta fyrir 
því að útrýma þorskinum með sama 
áframhaldi.“

Þriðjudagurinn leið án teljandi tíð-
inda – og þó. Nokkrir skipverjanna 
höfðu hringt heim eftir hádegisfrétt-
irnar, ætluðu að láta konuna kaupa 
fyrir sig nýjan bíl á ótrúlegu verði en 
komust að því að þeir höfðu hlaupið 
1. apríl. Öðrum var skemmt, þóttust 
hafa munað eftir deginum. Menn létu 
ekki fréttatímana framhjá sér fara. 
Útvarpið var helsti tengiliðurinn við 
umheiminn. Enn var verið að fjalla um 
landhelgisbrot gærdagsins en þá höfðu 
átta bátar verið teknir að ólöglegum 
veiðum. Í matsalnum á Erlingi voru 
menn á einu máli um að réttast væri 
að svipta alla skipstjórana réttindum, 
svona framferði væri ólíðandi á meðan 
landhelgisdeilan við Breta væri óút-
kljáð. Þetta kæmi bara í bakið á okkur 
Íslendingum. 

Miðvikudagur og ekki nema 
reytingsafli. Í ofanálag fór að hvessa 
af suðri með slydduhraglanda. Í hádeg-
isfréttum var það helst að Júní landaði 
319 tonnum deginum áður. Það sló 
þögn á matsalinn. Ekkert aprílgabb þar 
á ferð. Aflaverðmæti losaði 16 millj-
ónir, hélt þulurinn áfram, og háseta-
hluturinn var 130 þúsund krónur eftir 
13 daga veiðiferð. Nú heyrðist issað og 
flissað í salnum, svona afli gæfi 330 
þúsund á Erlingi. 

Myndir af 46 skipum
„Ég er alveg hissa að nokkur skuli fást 

út á þessa dalla fyrir svona lítið“, sagði 
einn hneykslaður. 

Síðdegis voru tæpir 100 tómir kassar 
eftir og kominn heimferðahugur í 
strákana. Þeir sóttu fötur, skrúbba og 
tuskur og byrjuðu að gera hreint en 
það var fastur liður undir lok hvers 
róðurs. Ekki nema tvö tonn í næsta 
hali og svo tæplega eitt. Ætlaði þetta 
engan endi að taka? En undir hádegi 
á fimmtudag þótti Sveini nóg komið 
þótt enn væru nokkrir kassar tómir. 
Trollið var tekið innfyrir og stefnan 
tekin í land. Að baki voru 49 tog en 
yfirleitt urðu þau rúm sextíu áður en 
lestin fylltist. Ekki sem verst þegar öllu 
var á botninn hvolft. Og Kristinn mátti 
vel við una. Það hafði gengið á ýmsu í 
túrnum þannig að myndefnið um borð 
í Erlingi var fjölbreytt og minnislistinn 
vitnaði um að 46 skip hefðu verið fest 
á filmu. 

Erlingur GK-6 hafði smíðanúmerið 
59 hjá Sterkoder Mekverksted í Krist-
iansund í Noregi og lauk smíði hans 
1975. Kom hann í fyrstu ferð sinni 
hingað til lands að bryggju í Keflavík 
á Þorláksmessu 1975 og til löndunar í 
Sandgerði koma hann í fyrsta sinn 23. 
mars 1976 og var þá fyrsti togarinn 
sem komið hafði að bryggju í Sand-
gerði. Auk Erlingsnafnsins bar hann 
hérlendis nöfnin Þórhallur Daníels-
son SF-71 og Baldur EA-71. Hann var 
síðan seldur úr landi til Nýja Sjálands 
19. Nóvember 1993. Þar hélt hann 
Baldursnafninu en ekki er vitað um 
útgerðaraðila, né heimahöfn.

Ekkert gert til að 
bjarga grásleppuskúr-
unum í Grímsstaðavör
Langt fram eftir 20. öldinni var 
stundað útræði úr vörum á Reykja-
víkursvæðinu. Flestar varirnar eru nú 
horfnar undir uppfyllingar og því fátt 
sem minnir á þennan þátt í atvinnu-
sögu borgarinnar. Grímsstaðavör er 
ein af sjö vörum við Skerjafjörð og sú 
þeirra sem lengst var róið frá. Betri 
lending var talin vera í Grímsstaða-
vör en í öðrum vörum við Skerja-
fjörðinn, meðal annars vegna skerja 
fyrir utan sem drógu úr öldunni. 
Vörin er kennd við bæinn Grímsstaði 
á Grímsstaðaholti. Grímsstaðaholtið 
afmarkast af Suðurgötu, Starhaga, 
Ægisíðu og Hjarðarhaga. Grímur Eg-
ilsson reisti sér býli á þessu svæði árið 
1842 sem hann nefndi Grímsstaði. 
Fljótlega var farið að kenna holtið 
við býlið. Síðasti Grímsstaðabærinn 
stóð nálægt gatnamótum Dunhaga 
og Ægisíðu. 

Grímsstaðavörin var þekktust fyrir 
útgerð grásleppubáta síðustu áratugina 
en áður fyrr var ekki síður gert út á 
þorsk og ýsu. Þegar mest var voru 16 
bátar gerðir út frá vörinni. Þrír til fjórir 
réru alltaf en hinir um helgar eða þegar 

tími gafst til frá öðru. Tíðarfarið réði 
því hvaða daga var hægt að róa. Björn 
Guðjónsson gerði síðastur út frá Grím-
staðavör eða allt til ársins 1998. 

Á kreppuárunum var veitt fé í at-
vinnubótarvinnu við hafnargerð í 
Grímstaðavör. Byrjað var að hlaða garð 
einn mikinn og átti hann að verða upp-
haf bryggjugerðar í vörinni. Hætt var 
við garðinn í miðjum klíðum vegna 
þess að menn höfðu ekki trú á höfn 
í vörinni vegna þess hve mikið útfiri 
var við fjörðinn. Einnig að í vestanátt 
mundi flóðið standa beint upp á höfn-
ina. Menn álitu því að vænlegra væri 
fyrir bátana í Grímstaðavör að fá teina 
og sleða en bryggju. Eftir að hætt var 
við bryggjugerð í Grímsstaðavör voru 
settir niður teinar í vörina. Teinarnir 
komu að góðu gagni. Meðal annars gat 
einn maður sjósett bát á eigin spýtur. 
Áður höfðu venjulega fjórir til fimm 
bátar farið í róður um svipað leyti á 
morgnana og hjálpuðust menn þá að 
við sjósetninguna. 

Saga Grímsstaðavarar og útgerðar 
þaðan stefnir nú hraðbyri í að verða 
sorgarsaga, því miður.

Gert var út frá Grímsstaðavör við Ægisíðu á 20. öldinni. Borgarfulltrúar 
Reykjavíkur hafa sýnt áhuga á að bjarga sögulegum verðmætum sem liggja 
í grásleppuskúrum, en það er bara talað og fjasað en ekkert framkvæmt. 
Það er sitthvað orð eða athafnir.

Önnur verkefni sem voru tilnefnd til 
hvatningarverðlaunanna voru „Þraut-
seigja við sæbjúgnaveiðar” sem Hannes 
Sigurðsson hjá Hafnarnesi VER á Þor-
lákshöfn hefur unnið að. „Hann hefur 
átt frumkvæðið að veiði og eldi á sæ-
bjúgum, þróað tæki til veiða og vinnslu 
og eytt ómældum tíma og fjármunum í 
verkefnið. Hannes er uppátektarsamur 
og þrautseigur og hefur tekist að skapa 
mikla atvinnu á svæðinu. Í dag er svo 
komið að hann getur selt alla sæbjúgna-
framleiðsluna þurrkaða til Kína og allar 
líkur á að þessi starfsemi fari vaxandi, 
með enn meiri atvinnu- og verðmæta-
sköpun fyrir íslenskt samfélag, ” sagði-
Karen Kjartansdóttir við þetta tækifæri. 

Einnig var tilnefnd ofurkæling sem 
eykur gæði og hagræði en ofurkæl-
ingartæknin sem þróuð hefur verið af 
Matís, Skaganum, 3X og Fisk Seafood. 

„Þessi tækni þykir gott dæmi um hug-
vitið sem knýr áfram framþróun ís-
lensks sjávarútvegs og gjöfula samvinnu 
rannsóknar-, tækni- og sjávar- útvegs-
fyrirtækja. Hefur ofurkælingin verið í 
þróun um nokkuð langt skeið og tekur 
tæknin stöðugum framförum, nú síðast 
með ofurkælitækjum sem nota má um 
borð í ísfisktogurum,“ útskýrði Karen. 
„Ofurkælingin eykur gæði og hagræði 
í útflutningi ferskra sjávarafurða á er-
lenda markaði og hjálpar meðal annars 
til við að minnka notkun á ís í flutn-
ingunum.“

Hvernig er skrúfa sem sparar 
olíu? Skipaverkfræðistofan Skipasýn, 
Vinnslustöðin og Hraðfrystihúsið 
Gunnvör í Hnífsdal eru tilnefnd fyrir 
þróun nýrrar skipsskrúfu sem þó 
byggist á eldri hugmyndum. Hvatn-
ingarverðlunin eru ekki bara ætluð 

verkefnum sem þegar eru orðin að 
veruleika. Nýja skrúfan er mjög áhuga-
verð tilraun og til marks um viðleitni 
greinarinnar til að bæði minnka elds-
neytisnotkun og lágmarka umhverfis-
áhrif fiskveiða. 

Ómótstæðilegir réttir úr hráefni 
sem víða fer forgörðum var einnig 
tilnefnt. Veitingastaðurinn Matur og 
drykkur hlaut tilnefningu fyrir að gera 
íslenskum sjávarafurðum góð skil. efur 
þeim tekist að nálgast hef bundna ís-
lenska matarmenningu af virðingu 
en um leið á framúrstefnulegan hátt. 
Einn af hápunktum matseðilsins er 
þorskhaus sem í meðförum mat-
reiðslumanna staðarins er algjör sæl-
keramatur. Þar er verið að gera ómót-
stæðilegan rétt úr hráefni sem sums 
staðar fer forgörðum, eins og í Noregi 
þar sem þorskhausum er yfirleitt hent. 

Fjölmörg mál á borði hafnar-
stjórnar Fjarðabyggðar
Á fundi hafnarstjórnar Fjarðabyggðar 
sem haldinn var á Reyðarfirði 26. 
maí sl. var tekin fyrir umsókn um 
leyfi leyfi fyrir ofanjarðar gasolíu-
geymi og afgreiðsludælu á bryggju 
á Stöðvarfirði. Olíuverslun Íslands 
óskar eftir leyfi til að setja upp 9.600 
lítra ofanjarðargeymi og afgreiðslu-
dælu fyrir báta á Stöðvarfirði. Stein-
þóri Péturssyni, framkvæmdastjóra 
Fjarðabyggðarhafna var falið að ræða 
við svæðisstjóra Olís. 

Tekin var til umfjöllunar staða grjót-
varna í Fjarðabyggð. Fyrir fundinum lá 
minnisblað frá umhverfisstjóra ásamt 
vinnulista til skoðunar á fundinum. 
Hafnarstjórn frestaði málinu og tekur 
það til frekari umræðu á næsta fundi. 

Lagðar voru fram tillögur að um-
hverfisfrágangi við smábátahöfnina á 
Norðfirði. Nokkrar athugasemdir voru 
gerðar sem komið verður á framfæri 

við hönnuð. Gert var ráð fyrir að vinna 
hluta af frágangi á svæðinu á fjárhags-
árinu. Samþykkt var að klára malbik-
unarframkvæmdir, sá í svæðið og ganga 
frá festum ásamt rörum fyrir rafmagn. 

Fyrir fundi hafnarstjórnar lá bréf 
frá Fjarðaneti þar sem sótt er um lóð 
á nýrri fyllingu austan fiskimjölsverk-

smiðju Síldarvinnslunnar á Norðfirði. 
Erindið var kynnt og því frestað en 
framkvæmdastjóra falið að vinna málið 
áfram. 

Hafnarstjórn fól framkvæmdastjóra 
að láta klára frágang uppsáturs og 
geymslusvæðis smábáta á Eskifirði í 
samræmi við fyrri ákvarðanir þar um. 

Höfnin á Stöðvarfirði á góðviðrisdegi.

Framhald af forsíðu.
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Skip Bergs-Hugins hafa 
fiskað vel það sem af er ári
- samstarfið við SVN gengið vel síðan SVN eignaðist Berg-Hugin
Útgerð skipa Bergs-Hugins í Vest-
mannaeyjum hefur gengið vel það 
sem af er ári. Fyrstu fjóra mánuði 
ársins fiskaði Vestmannaey VE 1531 
tonn og Bergey VE 1341 tonn. Á sama 
tíma í fyrra var afli Vestmannaeyjar 
1411 tonn og Bergeyjar 1224 tonn. 
Verðmæti afla skipanna tveggja 
fyrstu fjóra mánuði ársins hefur 
einnig aukist umtalsvert á milli ára. 
Verðmæti afla Vestmannaeyjar er 
471 milljón í ár en var 400 milljónir 
í fyrra og verðmæti afla Bergeyjar 
412 milljónir miðað við 342 milljónir 
í fyrra. 

Afli skipanna beggja hefur að miklu 
leyti verið sendur á erlenda markaði, 
einkum í Englandi og Þýskalandi og 
þar hefur fengist hátt verð fyrir fisk 
að undanförnu. Almennt hafa þessir 
markaðir verið að gefa tæplega 30 
króna hærra meðalverð en á sama tíma 
í fyrra og auk þess hefur gengið haldist 
stöðugt og skýrir það hið aukna afla-
verðmæti skipa Bergs-Hugins. Hluti 
afla skipanna það sem af er ári hefur 
farið til vinnslu innanlands, bæði á 

Seyðisfirði og eins í Nöf í Vestmanna-
eyjum. 

Magnús Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Bergs-Hugins, er mjög 
sáttur við rekstur fyrirtækisins það sem 
af er árinu: „Reksturinn hefur gengið 
afar vel, bæði skipin hafa fiskað með 
ágætum og gott verð hefur fengist fyrir 
aflann. Starfsemin er í föstum skorðum 
og samstarfið við Síldarvinnsluna hefur 

verið eins gott og á verður kosið allt 
frá því að Síldarvinnslan eignaðist 
Berg-Hugin. Það hefur verið einkar 
ánægjulegt að taka þátt í því samstarfi,“ 
segir Magnús Kristinson. 

Bergey VE var í slipp í Vestmanna-
eyjum í lok maímánaðar. Sett voru 
tvö ný botnstykki undir skipið fyrir 
mæla frá Marport auk þess sem sinnt 
var hefðbundni viðhaldi og málun 
skipsins. 

Bergey VE í slipp í Vestmannaeyjum. 
Mynd: Guðm. Alfreðsson.

Magnús Kristinsson.

Sjávarútvegsfræði 
kjörið nám
Við Háskólann á Akureyri er lögð 
rík áhersla á nám og rannsóknir í 
tengslum við sjálfbæra og arbæra 
nýtingu náttúruauðlinda. Með þetta 
að leiðarljósi er boðið upp á hag-
nýtt viðskipta- og ranvísindatengt 
nám á þremur sviðum; líftækni, 
sjávarútvegsfræði og náttúru- og 
auðlindafræði. MRM-nám, Master 
of Resource Management, í haf- og 
strandsvæðastjórnun er alþjóðleg 
og þverfagleg námsleið sem boðin 
er í samvinnu við Háskólasetur 
Vestfjarða. Allt námið er kennt á 
Ísafirði en Háskólinn á Akureyri ber 
faglega ábyrgð á gæðum kennslu 
námsefnis og námsmats. Mikil 
tengsl eru við auðlindadeild. 

Hreiðar Þór Valtýsson, brautar-
stjóri sjávarútvegsbrautar HA, segir 
að aðsókn að brautinni hafi verið 
góð síðustu vetur, en kringum árið 
2008 þegar efnahagskreppan skall 
á hafi aðsókn verið mjög dræm, en 
síðan breyttist það. Þetta er þriggja 
ára nám og allaf einhver nýliðuná 
hverju ári. Við getum verið með um 
30 nemendur hverju sinni og til að 
mæta kennaraþörf hefur kennurum 
í hlutastörfum fjölgað og nokkrar 
kennarar eru einnig að kenna sjávar-
líftækni, ýmsa grunnkúrsa og einnig 
samnýtast kennarar með viðskipta-
braut. Stöðugildin hjá sjávarútvegs-
brautinni eru fjögur. 

„Margir hafa farið til starfa hjá 
stóru fyrirtækjunum HB-Granda og 
Samherja sem útskrifast hafa sem 
sjávarútvegsfræðingar en um helm-
ingur fer til starfa í sjávarútvegi, 
nokkrir í stjórnunarstörf og enn aðrir 
til bankanna, enda hafa hjá sumum 
þeirra verið stofnaðar sérstakar sjáv-
arútvegsdeildir, ” segir Hreiðar Þór 
Valtýsson. 

Sjávarútvegsfræði  
tilvalið nám
Í Kompási, málgagni útskriftarnema 
Skipstjórnarskólans sem kom út fyrir 
skömmu, birtist eftirfarandi viðtal 
sem góðfúslegt leyfi fékkst til að birta 
hér. 

„Daníel Guðbjartsson er 24. ára 
nemi við Sjávarútvegsfræði í Háskól-
anum á Akureyri. Hann kláraði Stýri-
mannaskólann 2010 eftir fjagra ára 
veru þar. Eftir það sótti hann sjóinn 
í nokkur ár en byrjaði svo í sjávar-
útvegsfræðinni haustið 2013. Eftir 
heimsókn Stýrimannaskólans í Há-
skólann í vetur jókst áhugi nemenda 
til muna á þessu námi og ákváðum 
við því í kjölfarið að fá innsýn Daníels 
á námið með hliðsjón á stýrimanna-
menntuninni. 

Háskólanám gott  
fyrir framtíðina
Daníel segir sjávarútveginn alltaf hafa 
heillað. „Það voru margar ástæður 
fyrir því að ég ákváð að halda í sjávar-
útvegsfræðina, en helsta ástæðan var 
sú að sjávarútvegur hefur alltaf heillað 
mig, hvort sem það við kemur útgerð, 
vinnslu eða rekstri. Upphaflega þá var 
ég að læra Útvegsrekstrarfræði sem 
Tækniskólinn var að kenna ásamt HR 
en svo var það nám lagt niður. Þá var 
ekkert annað í stöðunni en að fara í 
sjávarútvegsfræðina. Ég hugsaði mér 
að það væri líka gott að hafa bæði 

stýrimannaréttindi og háskólanám 
uppá framtíðina, ef ég myndi hætta 
á sjónum og öfugt. ”

Gott stjórnendanám  
nýtist allstaðar
„Sjávarútvegsfræðin er þverfaglegt 
nám sem kemur inná flest svið sem 
tengjast sjávarútvegi og tengdum 
greinum, ” segir Daníel. ”
- En gagnaðist þekkingin sem þú öðl-
aðist í Stýrimannaskólanum þessu 
námi? 

“Já, ég myndi segja að námið sem 
er kennt í Stýrimannaskólanum sé 
virkilega góður grunnur fyrir Sjáv-
arútvegsfræðina. Stýrimannanámið 
er byggt upp á mörgum fögum sem 
nýtast mjög vel í sjávarútvegi hvort 
sem það er í landi eða út á sjó. Þar 
fyrir utan er námið í stýrimannaskól-
anum í raun bara stjórnendanám þar 
sem þú færð stýrimannaréttindi með. 
Gott stjórnendanám nýtist allstaðar!”

Þeir sem útskrifast  
fara í allar áttir
Þegar Daníel er spurður um störf sem 
í boði eru fyrir fólk sem hefur bæði 
stýrimannaréttindi og gráðu í sjáv-
arútvegsfræði segir hann „ég held að 
þekkingin sem nemendur fá í Stýri-
mannaskólan ásamt réttindunum séu 
verðmætust. Fólk sem er með stýri-
mannaréttindi og góða háskólagráðu 
eru í ágætis málum held ég. Þeir sem 
hafa útskrifast á undanförnum árum 
hafa farið í allar áttir, hvort sem það 
er í bankana, fiskeldi, útgerð, fisk-
vinnslu, nýsköpun o.s.frv. Það eru 
engin takmörk. Sem dæmi eru um 10 
sjávarútvegsfræðingar starfandi hjá 
HB Granda, sem gegna stöðu sviðs-
stjóra, vinnslustjóra, útgerðarstjóra, 
gæðastjóra, sölustjóra og upplýsinga-
tæknistjóra.“

Þeir möguleikar sem  
sjávarútvegsfræðin  
skapar eru margir
“Sjávarútvegsfræðin hefur opnað 
ýmsar mjög skemmtilegar dyr. Í dag 
starfa ég sem gæðastjóri útgerðar 
hjá HB Granda og stefni á að vera 
þar enda mjög spennandi tímar 
framundan í greininni. ”

Daníel mælir hiklaust með því að 
þeir sem klára Stýrimannaskólann 
skoði sjávarútvegsfræðina í fram-
haldinu. „Ef að áhuginn er á sjáv-
arútvegi og tengdum greinum þá er 
sjávarútvegsfræði tilvalið nám. Á Ak-
ureyri er mikil þekking á greininni 
bæði hjá fyrirtækjum á svæðinu og 
í skólanum. ”

Daníel Guðbjartsson.
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www.promens.is/tempra

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

sterkari og veitir lengra geymsluþol

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

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

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

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

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

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
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•	 Interroll	tromlumótora	færðu	með	stuttum		
fyrirvara	því	við	setjum	þá	saman	á	verkstæði	IBH		
frá	grunni,	sniðna	að	þínum	þörfum.		
	

•	 Habasit	plastkubba	færibönd	og	færibandareimar		
eru	þekktar	fyrir	endingu	og	auðveld	þrif.		
CleanDrive	beltin	eru	bylting	í	þrifum	og		
Saniclip	hraðopnun	á	plastkubbaböndum	eru		
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Guð til sjós
Varðveittu mig og veg minn greiði,
vernd þín yfir mér standi,
frá beiskri sorg og bráðum deyð
bæði á sjó og landi.
Jesús minn trúr
eymd allri úr 
einn kanntu mig að leysa,
vertu mér næst,
þá hér sem hæst
hafsins bylgjurnar geysa.

Þannig kvað sr. Hallgrímur Pétursson 
og er tákrænt fyrir nána sambúð trúar 
og lífsins á sjónum um aldir. Þar hefur 
oft verið beðið heitt og innilega. Mér er 
minnisstætt frá mínum fyrsta togara-
túr, að við höfðagafl kojunnar minnar 
var Biblía og blaðsíður hennar báru 
með sér að vera mikið lesin bók. Síðar 
stundaði ég sjóinn samhliða guðfræði-
náminu í Háskólanum og fór gjarnan 
með bækurnar mínar með á sjóinn og 
las á frívöktum eins og aðstæður leyfðu. 
Oft urðu líflegar umræður á meðal 
okkar skipsfélaganna um trúmálin og 
kafað djúpt, varpað fram einlægum 
spurningum frá hjartans rótum um 
nærveru Guðs, máttarverkin hans og 

umhyggju.  Þetta var mér dýrmætur 
skóli og minnisstæður, en til vitnis um 
hve Guð er nálægur í lífi sjómannsins.

Svo hefur kristin trú verið samofin 
atvinnulífinu í blíðu og stríðu. Íslensk 
trúarvitund geymir ekki Guð í kirkj-
unni á milli helgra athafna, heldur 
skynjar nærveru hans í önnum dag-
ana, skapandi mátt, vernd og leiðsögn. 
Sömuleiðis leitum við þangað í smiðju 
trúarinnar um skilning okkar á sið-
rænum viðmiðunum um ábyrgðina, 
réttlætið og metnað til uppbyggingar 
og framfara.

Siðbót Lúthers, stærsta menningar-
bylting á Íslandi, svipti kirkjuna valdinu 
yfir Guði og færði frá himninum niður 
á jörðina inn í lífsbaráttu fólksins með 
því að opna augu almennings um hið 
beina sambandi á milli Guðs og manns.  
Guð er hér mitt á meðal okkar með 
náð sinni og miskunn. Kirkjan varð að 
samverustað blómlegrar menningar, 
þar sem fólkið sótti í andlega næringu 
og hvatningu til sóknar og framfara. 

Siðbótin hafði mikil áhrif á þjóð-
lífið og lagði grunn að öflugri alþýðu-
menntun, virðingu fyrir heilögum 

lífsréttinum og sjálfsvitund einstak-
lingsins. Þessi menningarbylting festi 
djúpar rætur í Norður Evrópu og réð 
mestu um, að þjóðfélagsskipan og siðir 
þróuðust öðruvísi þar, en víða annars 
staðar í Evrópu.  Áherslan á frelsi og 
frumkvæði einstaklingsins til athafna 
og framfara varð í fyrirrúmi samhliða 
sterkri vitund um samfélagsábyrgð og 
réttlæti náungans. Þar er kjölfestan 
virðingin fyrir lífinu og vonin um 
framtíð sem nærist á kristnum grunni.

Þetta gildismat hefur einmitt mótað 
þróunina í íslenskum sjávarútvegi, þar 

sem uppbyggingin hefur hvílt á kjark-
miklum útgerðarmönnum og dugandi 
sjómönnum sem nýta gjöful fiskimiðin. 
Á sjónum gildir að starfa saman eins 
og einn maður þar sem virðingin er í 
öndvegi í samskiptum áhafnarinnar, 
við skipið, náttúruna og veiðarnar.  

En sjávarútvegurinn er ekki einka-
mál útgerðarmanna og sjómanna. Þar 
á þjóðin öll stóran hlut að máli. Auð-
lindir hafsins, sköpunargjafir Guðs, eru 
faldar þjóðinni til forsjár og nýtingar 
til farsældar og ráða svo miklu um 
efnislega afkomu. Þetta er hornsteinn 
í efnahagslífinu, og við finnum á eigin 
skinni, sem búum í fámennu sjávar-
byggðinni, þar sem sjósóknin með fisk-
vinnslu í landi skiptir svo miklu um bú-
setuöryggi og lífskjörin.  Um langa tíð 
hafa verið skiptar skoðanir um skipulag 
fiskveiðanna, enda miklir hagsmunir 
í húfi, ekki síst eftir að upplaukst að 
auðlindin er ekki takmarkalaus með 
þeirri afkastatgetu sem í boði er. En þá 
reynir á gildismat um frumkvæði og 
frelsi einstaklingsins til framkvæmda 
með skapandi samfélagsábyrgð, ná-
kvæmlega eins og gildir um samfélag 
sjómanna við störfin sín á hafi úti, þar 
sem virðingin er í fyrirrúmi.  

Ef til vill er tímabært núna að hressa 
upp á sambúðina með Guði og boð-

skap hans um hið kristna gildismat um 
frelsið og ábyrgðina. Það hefur aldrei 
gagnast neinni þjóð til farsældar að 
sérhver hrifsi til sín ómælt án virðingar 
við afdrif samferðafólks. Íslendingar 
eiga sára reynslu af því, þegar það var 
reynt. Það eru líka takmörk á því hve 
miklu einstaklingurinn getur torgað af 
efnislegum gæðum og ekki fer góssið 
með í kistunni ofan í gröfina. Skyn-
samlegra er að horfa sér nær og skoða 
tilgang sinn og markmið með lífi sínu, 
og á meðan leikur í lyndi, en að neyðast 
til, ef áföllin steðja að.

Það var einmitt þetta sem skipsfé-
lögum mínum var m.a. ofarlega í huga í 
umræðunum um Guð og trú um borð í 
togaranum á háskólaárum mínum. Þeir 
fundu að Guðsorðið hafði merkingu 
og tilgang fyrir lífið. Og þannig hefur 
þjóðin átt samleið með Guði allt fram á 
þennan dag, og bænarorð sr. Hallgríms 
Péturssonar eins og ný á hverjum degi.  
Það er vonin sem göfgað hefur lífið og 
breiðir faðminn sinn yfir sjómenn og 
fjölskyldur þeirra. Sjómannadagurinn 
minnir svo innilega á þetta, að Guð er 
með í för.

„Varðveittu mig og veg minn greiði, 
vernd þín yfir mér standi.“

 Gunnlaugur Stefánsson
sóknarprestur í Heydölum í Breiðdal

Sr. Gunnlaugur Stefánsson, prestur 
í Heydölum.

Kaup SVN á aflaheimildum Stálskipa: 

Síldarvinnslan vann dómsmál gegn Hafnarfjarðarbæ
Hafnarfjarðarbær höfðaði á síðasta 
ári dómsmál gegn Síldarvinnsl-
unni í tengslum við kaup félagsins á 
aflaheimildum af útgerðarfélaginu 
Stálskipum hf. Taldi bæjarráð 
Hafnarfjarðar að rétt hefði verið að 

bjóða bænum forkaupsrétt vegna 
kaupanna þar sem verið væri að 
selja aflaheimildir úr bæjarfélaginu 
og var því krafist ógildingar á kaup-
unum. Síldarvinnslan taldi engin 
rök fyrir slíkri kröfu enda væri 

einfaldlega ekki kveðið á um slíkan 
forkaupsrétt í lögum. Í dómi hér-
aðsdóms er tekið undir þetta sjón-
armið Síldarvinnslunnar og er því 
þar slegið föstu að forkaupsréttur 
sveitarfélaga í samræmi við ákvæði 

laga um stjórn fiskveiða eigi ekki við 
þegar aflaheimildir séu seldar. Var 
Síldarvinnslan því sýknuð af öllum 
kröfum Hafnarfjarðar auk þess sem 
bærinn var dæmdur til að greiða 
málskostnað. 

Skip Stálskipa voru seld til Rúss-
lands, en kvótinn til neskaupstaðar. 

Mynd: RUV
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PÖKKUNARLAUSNIR
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• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur

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

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar 
• Plastkort
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„Til þess að skapa velferðarþjóðfélag 
þurfa atvinnuvegirnir að vera í góðu lagi”
- segir Björt Ólafsdóttir alþingismaður

Björt Ólafsdóttir er þingmaður 
Bjartrar framtíðar í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður er fædd á Torfastöðum 
í Biskupstungum 1983. Maki hennar 
er Birgir Viðarsson og eiga þau einn 
son, Garp, en von er á tvíburum í 
ágústmánuði nk. Björt var meðferðar-
fulltrúi við Meðferðarheimilið Torfa-
stöðum 1997–2004, stuðningsfull-
trúi og verkefnastjóri á geðdeildum 
Landspítala - háskólasjúkrahúss með 
námi 2006–2009 og starfaði við við-
skiptaþróun og mannauðsmál á ráð-
gjafar- og þjónustumiðstöðinni Vinun 
2010–2011 og mannauðs- og stjórnun-
arráðgjafi hjá Capacent frá 2011 þar 
til hún tók sæti á Alþingi. Situr þar í 
atvinnuveganefnd og velferðarnefnd. 

Björt var spurð hvort hún hefði verið 
búin að ganga lengi með þingmann í 
maganum. „Nei, en ég var búin að starfa 
með Bjartri framtíð um tíma og sam-
þkkti að taka fyrsta sætið á lista þegar 
eftir því var leitað, en setti reyndar þann 
fyrirvara að ég ætlaði ekki að vera á 

eftir einhverjum karli á framboðs-
lista! Niðurstaðan var því fyrsta sæti 
á lista í Reykjavík. Það var ekkert gefið 
að ég næði þingsæti en líkurnar voru 
sterkar miðað við niðurstöður skoðana-
kannana. Ég lagði fram óskir um það 
í þingflokknum að komast í atvinnu-
málanefnd en ég hef líka starfað mjög 
mikið í velferðarmálum en ég tel að til 
þess að skapa velferðarþjóðfélag þurfa 
atvinnuvegirnir að vera í góðu lagi.“
- Sjávarútvegur er mjög mikilvæg at-
vinnugrein á Íslandi og mikilvægt að 
gegni þessarar atvinnugreinar sé gott. 
Vissir þú eitthvað sem ert alinn upp í 
sveit eitthvað um sjávarútveg þegar þú 
tókst sæti í nefndinni? 

„Ekki mikið en ég tók á mig rögg og 
las mér til auk þess að taka þátt í um-
ræðum og kynna mér málin hjá þeim 
sem starfa í þessari atvinnugrein eða 
hafa tengst sjómennsku. Ég hef aldrei 
verið á að sjó en ætlaði einu sinni á unga 
aldri að vera kokkur á sjó því ég var 
búin að finna út að kokkur fengi hærri 

hlut en háseti, eða einn og kvarthlut og 
ég var viss um að ég gæti þetta alveg ef 
ég gæti haldið mér frá því að vera sjó-
veik. En það hefur aldrei reynt á þetta, 
kannski því miður. En ég er uppalin í 
sveit og veit hvað það er að vinna langan 
vinnudag og erfiða vinnu.“

Nýsköpun og fjölbreytni
- Hefur eitthvað komið þér á óvart í 
störfum þínum í atvinnumálanefnd sem 
snertir sjávarútveginn? 

„Ég gerði mér grein fyrir að sjávar-
útvegur er byggður upp úr kerfi sem 
er flókið viðureignar. Margt að taka 
tillit til. Veröldin í sjávarútvegi er oft 
dregin upp svolítið svört/hvít fyrir þá er 
standa henni utan. En auðvitað er hún 
ekki þannig. Það sem kom mér nokkuð 
skemmtilega á óvart var hvað öll þessi 
nýsköpun og fjölbreytni í greininni er 
mikil auk þess sem almennt er leitast við 
að nýta sem allra best allan afla sem úr 
sjó er dreginn. Stöðugt er verið að þróa 
nýjar leiðir og auka nýtni. Það er eitt-
hvað sem aðrar atvinnugreinar mættu 
læra af sjávarútveginum. Það er örugg-
lega gaman að starfa í sjávarútvegi því 
umhverfið er frjótt og í gangi er stöðug 
þróun alla daga ársins. 

Ég hef reynt að sækja ráðstefnur þar 
sem fjallað er um sjávarútveg og þær 
eru alltaf fræðandi. 

Ég vil ekki breyta stýringunni í sjávar-
útvegi, stýring í gegnum kvótasetningu 
og rannsóknarstarf er að mínum mati 
góð því auðlindin er takmörkuð og það 
þarf að hlúa að sjálfbærninni. En það 
þarf að hugsa það betur hvernig kvóta 
er úthlutað, eins og núna er tilfellið með 
makrílinn, og til hverra í byrjun. Ég skal 
vera fyrst að hlusta á önnur rök, en fyrir 
mér er liggur það ljóst fyrir að ósáttin 
í sjávarútvegi á fyrst og fremst rætur 
að rekja til þess hvernig kvóta var út-
deilt til að byrja með og það sem á eftir 
kom hefur svolítið legið á þjóðarsálinni 
allar götur síðan. Kerfið var kannski ekki 
rangt á sínum tíma né hugmyndafræðin 
sem hún byggir á. Það er að segja að 
hafið kringum landið og allt sem í því 
veiddist væri eign allra landsmanna, 
en það átti strax í upphafi að taka 
ákveðið gjald fyrir kvótann. Auðvitað 
var landslagið annað fyrir 30 árum og 
sjávarútvegurinn í mikið til í kröggum, 
en gjaldið hefði getað tekið mið af því. 

Nú er tekið veiðileyfagjald og það 
er auðvitað ein leið til þessarar gjald-
töku inn í sameiginlega sjóði, en þó við 
reynum mikið, verður það gjald aldrei 
fulkomlega gagnsætt og almenningi 
skiljanlegt. Með því gjaldi er illfært að 
meta hvort það sé rétt, þ. e of hátt eða 
lágt. Þetta aþrf að vera upp á borðum. 
Það er líka hagur sjávarútvegsins að 
liggja ekki alltaf undir grun um að vera 
ekki að borga nóg. Að mínum mati er 
tímabært að láta markaðinn ráða, sjáv-
arútvegurinn er komin á þann stað í dag 
að geta það. Rétt verð og hæsta verðið er 
markaðsverð fundið út á samkeppnis-
markaði. Inni í því kerfi geta verið fullt 
af breytum sem taka tillit til byggðar-
sjónarmiða og annars.“
- Nú hefur fjöldi manns mótmælt út-
hlutun makrílkvótans. Finnst þér að 
meginþorri almennings skilji hvernig 
kvótanum er úthlutað, veit þetta fólk 
hverju það er að mótmæla? 

„Það er ekki hægt að afgreiða fólk 
þannig að viðkomandi skilji ekki málið 
og komi því ekki við hvernig makríl-
kvótanum er úthlutað. Ef leiðir til að 
útskýra hluti eru mjög ógagnsæjar býður 
það upp á misskilning og msimunandi 
túlkanir, og áframhaldandi ósætti. Þetta 
erum við auðvitað að sjá núna og þetta 

er mjög óheppilegt. Og þetta er í raun 
verst fyrir sjávarútveginn sem þarf ró 
og frið um reksturinn. Fólk er hér mjög 
mikið að tala um mismunandi hluti, 
út frá mismunandi forsendum. En ef 
makríll á að fara á 18 kr/kg eins og nú 
er boðað, ef að það er hæsta verðið sam-
kvæmt útreikningum sjávarútvegsráð-
herra hvernig gat þá Samherji boðið 
115 kr/kg í færeyskan makrílkvóta árið 
2011? ”

Flutningur Fiskistofu
- Flutningur á Fiskistofu til Akureyrar 
hefur lengi verið deilumál í þjóðfélaginu. 
Sérðu fyrir þér einhverja lausn í því máli? 

„Sjávarútvegsráðherra hefur eitthvað 
dregið í land, viðurkennt mistök sín og 
fljótfærni og það er vel. Ég er þeirrar 
skoðunar að Fiskistofa geti vel verið á 
Akureyri, í tengslum við Háskólann á 
Akureyri þar sem m.a. er rekin sjávar-
útvegsbraut. Til eru skýrslur um einmitt 
þennan flutnining sem ég er hissa að 
ráðherra hafi ekki nýtt sér strax þar sem 
lagt er til að þetta verði gert á margra ára 
tímabili því það ekki sé forsvaranlegt að 
kippa fótunum undan fólki sem starfar 
hjá Fiskistofu og er búið að stofna fjöl-
skyldu, kaupa húsnæði og fleira og gera 
þessar breytingar á skömmum tíma. Ég 
skil vel að fólk mótmæli svona vinnu-
brögðum. Ef samkomulag næst um 
að gera þetta á lengri tíma gæti náðst 
ásættanleg lending í málinu á þessu 
löggjafarþingi.“
- Fréttir berast af því að rekstur sjávar-
útvegsfyrirtækja gangi mjög vel og þau 
séu að skila umtalsvert miklum rekstr-
arhagnaði og mörg hver að endurnýja 
hluta fiskiskipaflotans. Margir hafa orð á 
því að í þessu umhverfi eigi sjávarútvegs-
fyrirtækin að skila meiri til samfélagsins. 
Ertu sammála því, og þá hvernig? 

„Það er fyrst og fremst eðlileg krafa 
að þeir sem vinna hjá sjávarútvegsfyr-
irtæki sem er að skila svona miklum 
rekstrarhagnaði fái að njóta þess sem 
það á þátt í að skapa með sinni vinnu. 
Þarna ég að tala um fiskverkafólkið 
sjálft. Lágmarkslaun hafa verið hér 
skammarlega lág, en eitthvað breyttist 
það til batnaðar með nýgerðum kjara-
samningum. Það er svo líka eðlileg 
krafa hjá samfélagi sem getur ekki byggt 
og viðhaldið ásættanlegum innviðum, 
vegakerfi eða heilbrigðiskerfi t. d, þá 
er það eðlilegt að gagnrýna skiptingu 
auðs. Ég fagna því að stórum sjávar-
útvegsfyrirtækjum gangi vel, þau gera 
það auðvitað í krafti sérstöðu sinnar 
þar sem þau fá að njóta takmarkaðra 
auðlinda okkar allra. Og ber þannig 
líka skylda til að borga tilbaka til sam-
félagsins alls.“
- Sjómannadagurinn er árlega í byrjun 
júnímánaðar. Er hann orðinn tíma-
skekkja? Er eðlilegt að tala um sjómenn 
sem hetjur hafsins í einn dag á ári en 
minnast svo ekki á þessi stétt á öðrum 
tíma? 

„Það er bæði eðlilegt og sjálfsagt 
að fagna sjómannadeginum með 
sjömönnum. Við eigum að vera stolt 
af sögunni okkar allan ársins hring og 
fagna með sjómönnum sem eru sinna 
mikilvægum störfum til sjós og skapa 
gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið. Það 
er ekki tímaskekkja að heiðra þá þegar 
tilefni gefst til. “

SD 4.140 TIC (Kubota)
Túrbína og sjókældur millikælir
Lokað frostlögs kælikerfi með varmaskipti
3800 cm3
4
340 kg
99 kW (134,6 HP)99 kW (134,6 HP)
2600 RPM

Báðar vélar eru til afgreiðslu á lager í dag

S250
Túrbína með stillanlegum leiðiskóflum
Lokað frostlögs kælikerfi með varmaskipti
2959 cm3
6
334 kg (án hældrifs)
184 kW (250 HP)184 kW (250 HP)
3800 RPM

ÁSAFLHjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Vélar og tæki    Sjómenn

þjónusta 
kringum 

landið

Hljóðlát og sparneytin díeselvél með öflugu hældrifi 

Hyuandai 250 hestafla 
díselvél með hældrifi 

Öflug og hagkvæm díselvél með miklu togi

Scam (Kubota)
135 hestafla díselvél

Björt Ólafsdóttir alþingismaður.





7.  Júní  2015ALDAN16

Æskuminning Ásmundar 
Friðrikssonar alþingis-
manns um um sjómenn
Faðir minn, Friðrik Ásmundsson 
skipstjóri og skólastjóri frá Löndum 
i Vestmannaeyjum, gaf mér mörg 
tækifæri til að kynnast sjómennsku 
og sjómannslífi frá blautu barns-
beini. Minningarnar um það líf leita 
á mig þegar líður að sjómannadeg-
inum ár hvert. Gleðin og glaðværðin 
í návistum við strákana sem réru 
með pabba þegar ég var barn og 
unglingur gleymist mér aldrei og ég 
hef borið mikla virðingu fyrir sjó-
mannastéttinni alla tíð. Varla að ég 
geti kallað mig sjómann sjálfur en 
bý að þeirri reynslu að hafa verið til 
sjós og kynnst þeim vinnubrögðum 
og aga sem þar ríkir. Ekki síður að 
kaldhæðninni og því ósvikna mál-
fari sem allir skilja og getur verið 
svo ljúft en líka svo nýstandi kalt að 
það smýgur merg og bein. Í tilefni af 
sjómannadeginum 2025 hef ég sett 
nokkur minningarbrot á blað sem ég 
deili með þér ágæti lesandi. 

Upprifjun á æskunni í Eyjum 
kemur róti á hugann og minningarnar 
streyma fram um umhverfið við klapp-
irnar austur á Urðum og lífið við 
bryggjurnar þegar vertíð var í fullum 
gangi, árin frá og upp úr 1960. Ég lá 
tímunum saman í eldhúsglugganum 
á Grænuhlíðinni með nefið klesst 
upp við nýtt tvöfalt glerið og fylgd-
ist með bátunum koma úr róðri. Við 
peyjarnir þekktum alla 60-70 vertíðar-
bátana, sumum nægði að sjá mastur-
stopp eða heyra þungt vélarhljóðið úr 
hæggengum vélunum sem var jafn 
ólíkt og raddir skipstjóranna á báta-
bylgjunni en heimilislífið snérist allt 
um sjómennsku og í útvarpinu hljóm-
aði bátabylgjan allan daginn og raddir 
skipstjóranna fylltu húsið. Þessi veröld 
er öllum horfin. Hraunið í Eyjagosinu 
1973 færði Grænuhlíðina og Austur-
bæinn á kaf og enginn hlustar lengur 
á bátabylgjuna í útvarpinu. Veröld 
sem var. 

Siglt gegnum Beinakelduna
„Vestmannaeyjaradíó, Vestmanna-

eyjaradíó!“
Mestur var spenningurinn í brælum 

þegar bátarnir sigldu í gegnum Beina-
kelduna utan við Klettsnefið en þar var 
sjólagið eins og í risastórum suðupotti. 
Masturstoppar bátanna virtust snerta 
sjóinn á bæði borð um leið og rassgatið 
seig niður í öldudalinn og stefnið lyft-
ist upp í hæstu hæðir og virtist ná upp 
í gras á Klettinum þegar öldudansinn 
var hvað fjörugastur. Ímyndun hug-
ans náði hámarki þegar drengurinn 
með nefið klesst við gluggann var 
komin um borð, stóð ógnaröldurnar 
og stýrði bátnum á lensinu inn á 
Víkina og í Friðarhöfn eftir erfiðan 
róður. Öldurnar skullu á Heimakletti 
og hugarflugið sá hvíta froðuna skríða 
upp eftir brúnu móberginu og myndir 
birtust af englum og hafmeyjum en 
féllu jafnhraðan niður bergið í hvít-
frussandi mar. Stutt skilaboð á báta-
bylgjunni vöktu mig af draumi mínum 
þegar rödd pabba heyrist í útvarpinu: 
„Vestmannaeyjaradíó, Vestmanna-
eyjaradíó, Öðlingur kallar, við erum 
á landleið og vantar tvo vörubíla og 
einn smiðjukarl frá Magna og 20 net 
frá Tóta meðhjálpara.“

Nú var um að gera að drífa sig 
niður á bryggju og vera klár að taka á 
móti springnum þegar Öðlingur lagði 
kinnunginn að Nausthamarsbryggj-
unni. Ég stakk hendinni í lykkjuna á 
þungu tóginu og smeygði yfir pollann, 
hljóp aftur með bátnum og tók aftur-
bandið upp þegar keyrt hafði verið í 
springinn og bátnum lagt að. Pabbi var 
hálfur út um gluggann á stýrishúsinu 
með sixpensara á höfði og karlarnir á 
dekkinu í klofháum stígvélum, klæddir 
gulum sjóstökkum, með sjóhatt yfir 
úfnu hárinu og blauta Camel sígarettu í 
öðru munnvikinu, hetjur unga manns-
ins sem var tekið fagnandi. 

„Hann er kominn sá guli!“
Bjarni bílstjóri bakkaði bláa Bens-
inum sínum undir bómuna og fyrsta 
löndunarmálið sveiflaðist yfir vöru-
bílspallinn. Þorskurinn streymdi úr 
málinu og hentist yfir allt trogið og 
þegar það var að fyllast keyrði Bjarni 
aðeins fram og bremsaði snöggt til að 
fá fiskinn framar á pallinn og um leið 
skellti Bjarni uppúr og sagði: „Hann 
er kominn sá guli!“ Síðan sat ég í á 
vigtina hjá Einari og var sendur út 
meðan vigtað var, stöðvarnar keyptu 
ekki óslægðan peyjaorm. Í móttökunni 
í Fiskiðjunni stjórnaði Engli öllu og 
ég kallaði að við værum með lifandi 
blóðgaðan þorsk og Engli benti Bjarna 
á hvar ætti að sturta fiskinum inn í 
húsið. 

Hundruð tonna af óslægðum fiski 
komu á dag eftir dag í fiskvinnsluhúsin 
í Eyjum og þar iðaði allt af lífi og fjöri 
eins og á Nausthamarsbryggjunni. 
Bátar að leggja að og löndun í fullum 
gangi hjá sumum en aðrir voru að 
hífa baujur og net upp á bílana sem 
fóru í afskurð og teinarnir í fellingu. 
Smiðjukarlar voru á hverju strái því 
nánast alltaf var beðið um einn til tvo 
smiðjukarla í hvern bát. Þeir gengu á 
milli báta með rörtangir og slaghamra 
og komu því í lag sem betur mátti fara 
fyrir næsta róður. 

Með ýsur í eftirdragi
Að löndun lokinni var sest í lúkarinn 
og drukkið kaffi úr þykkum fontum, 
litaðir af kaffinu og í boði var Kapla-
mjólk í dós og í viðbit sæmundur eða 
sæmundur í sparifötunum. Kaffi-
könnurnar héngu í krókum á bit-
anum yfir kabyssunni og kaffið var 
þar í stórri könnu og hélst heitt dögum 
saman, kolsvartur andskoti sem gat 
drepið veikburða peyja. Það örlaði að-
eins á slagvatnslykt en maður lét það 
ekki á sig fá. Þegar við stigum upp lúk-
arskappann stungu karlarnir enn einni 
Camel í munnvikið og voru klárir að 
ganga heim í stuttan svefn áður en 
næsta ræs kæmi. Ég tók þrjár ýsur og 
spyrti með trolltvinna og dró með mér 
heim. Dröslaðist austur Urðaveginn 
og dró ýsurnar í mölinni og kom sigri 
hrósandi með soðninguna og skellti ýs-
unum á þvottahúsgólfið og leit sjálfur 
heldur óhrjálega út. Gallabuxurnar út-
vaðandi í slori og hreistri af ýsunum og 
ég var blautur og kaldur, en hreykinn 
og montinn með daginn. Skítugur upp 
fyrir haus og hollingin skrautleg eins 
og hjá mörgum peyjum á sama reiki. 

Fyrsti róðurinn  
á Öðlingi VE
Merkilegast af öllu var þó fyrsti róður-
inn á Öðlingi VE. Það var stór stund 
þegar siglt var út á milli hafnargarð-
anna og Víkin blasti við með Urðirnar 
á stjórnborða og Bjarnarey fyrir stafni. 
Þegar við komum austar blasti Háfa-
dýpið við og fjallasýnin var mögnuð 
með fallegu sveitina mína Eyjafjöllin, 
með hvítan koll jökulsins. Austur 
við Flak var humartrollið dregið út, 
grandarar og hlerar skveruðu trollið 
í stuttum hring og svo var sett á fulla 
ferð og vírunum slakað út, þeir dregnir 
saman og blökkinni læst. Togið tók 
fjórar klukkustundir og ég stóð við 
púströrið í stýrishúsinu og stýrði af 
ákafa og stóð veltuna eins og í hugar-
órunum með nefið klesst við gluggann 
í eldhúsinu heima. 

Nýjustu tækin
Ég fylgdist með brúnlitaður pappírinn 
renna úr dýptarmælinum og pabbi 
sýndi mér lóðningar og lífið í sjónum 
sem tækið nam. Hann jafnvel kveiki 
á nýjasta tækinu sem notað var spari, 
radar sem sýndi nálægð við land og 
Eyjar. Stórmerkilegt hvernig nýjustu 
tæki þess samtíma voru mögnuð en 
þá var ekkert heimili á Íslandi með 
sjónvarp og maður hafði aldrei stigið 
fæti á Tunglið og í sveitinni voru hand-
snúnir símar þar sem númerin voru 
stutt, löng stutt og allir gátu hlustað á 
símtöl hvers annars. Á þessum tíma 
voru aðeins nokkur ár síðan humar-
veiðar hófust við landið en áður var 

öllum humri hent i sjóinn aftur, eins 
og skötusel og flestum kolategundum. 

Ég vaknaði í kojunni í bestykkinu 
þegar framhlerinn slóst í kinnunginn 
og upp í framgálgann og afturhlerinn 
koma á eftir. Trollið var tekið á síð-
una og aflanum pokað inn. Humar 
og fiskur fylltu stíurnar á dekkinu og 
fiskurinn iðaði í síðustu augnablikum 
ævinnar á þurru „landi.“ Stígvél, 
vettlingar og aðrar græjur komu sér 
vel og ég fór út á dekk og virti fyrir 
mér aflann. Fannst gott að fjarlægðin 
var nægjanleg svo það kom vel út að 
standa uppi á lestarfjölunum. Sá stein-
bítinn bíta í gogginn hjá strákunum og 
þeir sveifluðu honum án þess að hann 
sleppti takinu, ótrúleg skepna hugsaði 
ég. Þá finn ég að bitið er í hælinn á 
mér og ég sprett upp á lestarlúgunni 
en eftir lá kokkurinn skellihlæjandi 
en hann hafði klipið í hælinn til að 
stríða mér. 

Tækifæri æskunnar  
í Eyjum
Sumarið 1963 fór ég síldarróður á 
Kára VE sem pabbi var þá með en 
báturinn var í eigu Einars ríka. Þar 
voru ný ævintýri að sjá nót kastað, telja 
snurpuhringana þegar kastað var og 
svo var snurpað með kraftblökk, sem 
var nýtt tæki. Síðan var hafist handa 
við að háfa síldina úr nótinni með 
hringlaga háfi klæddan þéttu garni. 
Stýrimaðurinn var uppi á stýrishúsi 
og opnaði háfinn þegar bómunni var 
svingað inn yfir stjórnborðssíðuna og 
skipti þá miklu rétt tímasetning á opn-

uninni og veltan á bátnum. Þetta var 
spennandi fyrir peyja að fá að prófa 
og mér tókst það vel. Síldin spriklandi 
silfur hafsins rann niður lestarlúguna 
og lensiportin og báturinn fylltist af 
síld og var drekkhlaðinn á leiðinni 
heim af miðunum vestan við Eyjar. 
Í þessum róðri fannst listilega gerð 
bauja með áfestri útskorinni haf-
meyju í strápilsi úr appelsínurauðu 
belgjaefni. Rosaleg skutla. Allir um 
borð vildu hafmeyjuna eiga en peyj-
arnir um borð gáfu mér hana og var 
mér mikill dýrgripur sem ég geymdi 
heima í Grænuhlíð 18. Hafmeyjan 
eins og mikið af teikningum mínum, 
vinnubókum og öðrum dýrmætum 
sem ég sakna enn þann dag í dag fór 
með heimilinu undir hraun og geymist 
þar enn. 

Hugurinn er oft við þessar minn-
ingar og sækir meira og meira á, sér-
staklega um þá horfnu veröld sem 
var, klappirnar og austurbærinn, 
vagga uppvaxtar okkar barnanna og 
minningarbrot sem kalla fram úr hug 
mínum þakkir fyrir að hafa alist upp í 
Eyjum og þakklæti til fólksins sem gaf 
mér tækifæri og gleði lífsins. 

Sjómenn hafa alla tíð átt stóran 
stað í hjarta mínu fyrir hetjudáðir og 
dugnað. Til hamingju með sjómanna-
daginn íslenskir sjómenn, fyrr og nú. 
Ég vild að ég gæti tekið í hendi ykkar 
hvers og eins en þessi kveðja verður að 
duga. Þegar ykkur sjómönnum gengur 
vel, vegnar þjóðinni vel. 

Ásmundur Friðriksson
alþingsmaður

Faðir Ásmundar, Friðrik Ásmundsson 
skipstjóri og sklóastjóri Stýrimanna-
skólans í Eyjum.

í göngutúr á hafnargarðinum í Eyjum í sparifötunum. Ásmundur ásamt 
bræðrum sínum, Óskari Pétri og Elíasi Jörundi sem er yngstur.

Ásmundur Friðriksson í ræðustól á sjómannadaginn í Eyjum sumarið 2013 en 
hann var þá ræðumaður dagsins.

Ungur að árum 1966.
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Hrafn Sveinbjarnarson GK 
með metttúr í síðasta mánuði
Þorbjörn Fiskanes er stærsti at-
vinnurekandinn í Grindavík og gerir 
út nokku skip, m.a. Gnúp GK-11 og 
Hrafn Sveinbjarnarson GK-255. Ný-
lega landaði Gnúpur GK 300 tonnum 
í Grindavík og var aflaverðmætið 
170 milljónir og stóð veiðiferðin í 
19 daga. Hrafn Sveinbjarnarson GK 
kom úr mettúr á svipuðum tíma með 
620 tonn af blönduðum afla. Verð-
mæti aflans var 258 milljónir króna 
og er það mesta verðmæti sem skipið 

hefur komið með úr einni veiðiferð 
en túrinn stóð í 25 daga. 

Sjóarinn síkáti
Grindvíkingar eru þekktir fyrir að 
vera með eina viðamestu og skemmti-
legustu sjómannadagshátíð hérlendis 
sem nefnist „Sjóarinn síkáti„og auð-
vitað er þar keppt í kappróðri og veitt 
verðlaun fyrir fyrstu sætin, sem og 
fyrir koddaslag, flekahlaup og ým-
islegt fleira. 

Þeir stjórna Þorbirni/Fiskanesi. Eiríkur Tómasson sem er framkvæmdastjóri 
og bróðir hans Gunnar sem er stjórnarformaður og forstöðumaður fram-
leiðslu- og sölusviðs útgerðarfyrirtækisins.

Fiskvinnsluhús Þorbjörns/Fiskanes.

Innan fárra ára munu veikir 
árgangar bera humarveiði uppi
- fjölbreytt rannsóknarstarfsemi hjá HAFRÓ
Við Hafrannsóknastofnun eru stund-
aðar rannsóknir á þremur sviðum, þ. e. 
nytjastofnasviði, sjó- og vistfræðisviði 
og veiðiráðgjafarsviði. Rannsóknirnar 
felast í gagnasöfnun, úrvinnslu gagna 
og skoðun niðurstaðna í ljósi þeirrar 
þekkingar sem liggur fyrir. Rann-
sóknir Hafrannsóknastofnunar eru 
afar fjölbreyttar og miða að því að 
uppfylla þau 10 markmið sem henni 
eru sett með lögum, en þau eru: 
 1. að afla alhliða þekkingar um hafið 

og lífríki þess, einkum til að meta 
hvernig hagkvæmt og skynsamlegt 
sé að nýta auðlindir þess. 

 2. að afla þekkingar um eðlis- og 
efnafræðilega eiginleika sjávar um-
hverfis Ísland, einkum með tilliti til 
áhrifa á lífríkið. 

 3. að afla þekkingar um lögun, gerð 
og jarðfræðilega eiginleika land-
grunnsins, einkum með tilliti til 
fiskveiða. 

 4. að rannsaka lífsskilyrði og lifnað-
arhætti sjávargróðurs, dýrasvifs 
og botndýra, einkum vistfræðileg 
tengsl hinna ýmsu samfélaga og 
samhengi þeirra við nytjastofna. 

 5. að treysta undirstöður vísindalegrar 
ráðgjafar um nýtingu hefðbundinna 

nytjastofna er stefni að hámarks-
afrakstri Íslandsmiða. 

 6. að gera tilraunir með og þróa 
veiðarfæri og veiðibúnað í þeim 
tilgangi að bæta hagkvæmni sóknar 
og koma í veg fyrir skaðleg áhrif 
veiða á lífríki sjávar. 

 7. að stunda rannsóknir á eldi sjávar-
lífvera. 

 8. að stunda rannsóknir sem miða að 
aukinni fjölbreytni í öflun sjávar-
fangs. 

 9. að veita stjórnvöldum, sjávarútvegi 
og öðrum aðilum ráðgjöf og þjón-
ustu varðandi nýtingu á auðlindum 
Íslandsmiða. 

 10. að koma á framfæri upplýsingum til 
stjórnvalda, hagsmunaaðila í sjáv-
arútvegi og almennings um niður-
stöður rannsóknastarfseminnar. 

Stofnvísitala humars  
fer lækkandi
Árlegur humarleiðangur Hafrann-
sóknastofnunar að vorlagi fór fram í 47. 
sinn á tímabilinu 4. til 18. maí sl. á Dröfn 
RE. Eitt helsta markmið leiðangursins 
er að meta stofnstærð og tofnsamsetn-
ingu humars og flatfisks. Að venju var 
allur aukaafli mældur. Alls voru gerðar 

mælingar á 53 stöðvum frá Jökuldjúpi 
austur í Lónsdjúp. Stofnvísitala humars í 
maí hefur farið lækkandi frá árinu 2008 
og mældist nú sú lægsta frá árinu 1987 
þegar núverandi stöðvaskipan komst á. 
Vísitalan hefur yfirleitt endurspeglað 
afla á sóknareiningu nokkuð vel, en 
hefur þó verið lægri en afli á sóknar-
einingu síðan 2011. Að stóru leyti má 
skýra lága vísitölu með litlum veiðan-
leika á flestum svæðum í stofnmælingu. 
Í stofnmælingu með trolli er veiðanleiki 
humars mjög breytilegur milli ára vegna 
breytilegra birtuskilyrða, sökum þör-
ungagróðurs, og magns fisks á veiðislóð 
sem var mikið í ár. Þegar sjórinn er tær 
og birtan mikil heldur humarinn sig í 
holum og er þá illveiðanlegur. Í ár var 
yfirborðshiti sjávar nærri 2 gráðum 
lægri en mörg undanfarin ár og sjór-
inn tær enda lítill gróður. Samkvæmt 
stofnmælingu í maí 2015 var 53–58 mm 
skjaldarlengd (11–13 ára humar) mest 
áberandi miðað við fjölda. Hlutfall 14 
ára og eldri humars (60 mm og stærri) 
var mjög hátt, en aldrei hefur mælst eins 
lítið af humri undir 40 mm. Innan fárra 
ára munu þessir veiku árgangar þurfa 
að bera veiðarnar uppi. 

Líkt og þrjú síðustu ár var það 

einkum norðan við Eldey og í Skerja-
djúpi sem vart varð við vott af nýliðun. 
Af öðrum tegundum má nefna að líkt 
og í fyrra fékkst mjög lítið af langlúru 
30 cm og minni, en magn smárrar lang-

lúru hefur farið ört minnkandi síðan 
2010. Magn veiðanlegrar langlúru var 
yfir meðalagi, heldur minna en í fyrra 
og hefur farið hægt minnkandi síðan 
árið 2005.

útbreiðsla togstöðva (rauðir punktar) í humarleiðangri 2015. Grái skyggði 
liturinn táknar uppsafnaðan humarafla frá aldamótum og táknar dekkri 
liturinn meiri afla.

Hafrannsóknarskipið Dröfn RE-35 nýtist bæði vel og skynsamlega við ýmsar 
rannsóknir.

Góður hagnaður af rekstri 
Félags skipstjórnarmanna
Félag skipstjórnarmanna hélt aðal-
fund félagsins 29. maí sl. Formaður 
félagsins og forseti FFSÍ, Árni 
Bjarnason, flutti skýrslu stjórnar 
og útskýrðir voru reikningar félags-
ins. Auk Árna starfa hjá félaginu 
Guðjón Ármann Einarsson fram-
kvæmdastjóri, Ægir Steinn Svein-
þórsson á farmanna- og varðskips-
sviði og Sigrún Arna Aradóttir á 
hjá félagaskrá og á innheimtusviði. 

Rekstrartekjur félagsins námu á 
árinu 2014 168 milljónum króna, 
rekstrargjöld 104 milljónir króna 
og rekstrarhagnaður því 65 millj-
ónir króna en að teknu tilliti til 

fjármagnstekna og fjármagnsgjalda 
var hagnaður af reglulegri starfsemi 
liðlega 109 milljónir króna. Fasta-
fjármunir eru skrifstofuhúsnæði 35 
milljónir króna, orlofshús og íbúðir 
281 milljón króna og annað liðlega 
1,5 milljónir króna. 

Iðgjöld í styrktarsjóð námu á árinu 
2014 70 milljónum króna, tillag til 
Félagssjóðs 21 milljón króna og styrk-
veitingar 28 milljónir króna. Í orlofs-
heimilasjóð vorugreiddar 21 milljón 
króna, leigutekjur námu 12 milljónum 
króna, framlag til Félagssjóðs 6 millj-
ónir króna og annar rekstrarkostn-
aður nam 19 milljónum króna. 

Árni Bjarnason formaður flytur skýr-
slu stjórnar.

Fiskbókin er fróðleikur 
um helstu nytjafiska
Búið er að opna Fiskbókina en bókin 
er fróðleikur um helstu nytjafiska, 
upplýsingar um veiði þeirra, s.s. 
veiðisvæði, á hvaða árstíma þeir 
veiðast og helstu veiðarfæri. Með 
þessari rafrænu útgáfu Fiskbókar-
innar er mögulegt að koma á fram-
færi margvíslegum upplýsingum 
um fisk og fiskafurðir, fræðslu og 
rannsóknum sem þeim tengjast með 
mun skilvirkari og fjölbreyttari hætti 
en hægt er í prentaðri bók. Fiskbókin 
er unnin í samstarfi við Íslandsstofu, 
Samtök fiskvinnslustöðva, nú sam-
tök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), 
og Iceland Seafood International 
með stuðningi AVS rannsóknasjóðs 
í sjávarútvegi. 

Fiskbókin var opnuð í miðju erindi 
Matís starfsmanna um margföldun 

verðmæta til útflutnings að ráðherra 
sjávarútvegs og landbúnaðarmála 
viðstöddum á ráðstefnunni Mat-
vælalandinu í sl. viku. Fiskbókin er 
önnur í röð rafrænna bóka frá Matís 
en áður hafði Kjötbókin verið sett í 
loftið. Bókin er öllum opin til frjálsra 

afnota, þó ber að geta upprunans ef 
upplýsingar úr bókinni eru nýttar í 
hverskyns annarskonar útgáfu. Vistun 
bókarinnar er með þeim hætti að hægt 
er að prenta hana út í heild, valda kafla 
eða einstakar síður og nýta þær sem 
hluta af kynningarefni. Hver einstök 
síða er merkt upprunanum og er 
innihald hennar óbreytanlegt. Fisk-
bókinni er skipt í kafla: Eldisfiskar, 
krabbar og skeldýr, uppsjávarfiskar 
og botnfiskar. Í upphafi hvers kafla 
er lýsing á viðkomandi flokki m.a. 
helstu einkenni tegunda og kjörsvæði 
þeirra. Neðarlega á þeirri síðu eru tveir 
takkar „Fræðsla og Skýrslur. „Undir 
fræðslutakkanum eru slóðir á útgefið 
fræðsluefni, bæklinga og leiðbeiningar 
sem varða viðkomandi tegundir eða 
fiskvinnslu almennt. 

Fiskbókin inniheldur mikinn fróðleik.
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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
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Íslandsbanki virkur þátt-
takandi í uppbyggingu 
á Granda sem ekki síst 
tengist sjávarútvegi
Íslandsbanki hefur opnaði nýtt 
útibú á Fiskislóð 10 á Granda en þar 
sameinast útibúin í Lækjargötu og 
Eiðistorgi. Markmið sameiningar-
innar er að bjóða upp á öfluga fjár-
málamiðstöð í vesturhluta borgar-
innar fyrir fyrirtæki og einstaklinga 
þar sem áhersla er lögð á ítarlega 
fjármálaráðgjöf. Rík áhersla er 
einnig lögð á fræðslu með skipulagðri 
fræðsludagskrá í útibúinu. Hönnun 
og virkni útibúsins tekur mið af 
breyttum áherslum í þjónustu sem 
snýst í auknum mæli um ráðgjöf og 
minna um einfaldari færslur sem 
viðskiptavinir geta framkvæmt með 
öðrum dreifileiðum, t.a.m. í net-
banka, appi og hraðbönkum. Gísli 
Elvar Halldórsson er útibússtjóri og 
fer fyrir 23 starfsmönnum hins sam-
einaða útibús. 

„Verslun og þjónusta miðbæjar-
ins hefur verið að færast til vesturs 
með aukinni uppbyggingu atvinnu-
lífs í vesturbænum,“ segir Una 
Steinsdóttir, framkvæmdastjóri við-
skiptasviðs. Hönnunin á nýju útibúi 
tekur mið af þeim krafti og nýbreytni 
sem einkennir svæðið á Granda. Við 
viljum vera þátttakendur í þeirri upp-
byggingu og því var þessi staðsetning 
fyrir valinu.“

Hjá Íslandsbanka starfar hópur 
sérfræðinga með mikla þekkingu á 
sjávarútvegi. Hópurinn er hluti af 
fyrirtækjasviði og er ábyrgur fyrir 
samskiptum og þjónustu við innlend 
og erlend sjávarútvegsfyrirtæki ásamt 
útgáfu greiningarefnis um sjávarútveg 
víða um heim. Bankinn hefur staðið 
að útgáfum á skýrslum og greiningar-
efni undanfarin ár. 

útibú íslandsbanka á Granda. Augljóslega lögð áhersla á tengingu við sjáv-
arútveginn, myndir af vöskum sjómönnum bera þess vitni.

Heimaey VE-1 áfram á 
kolmunnaveiðum við Fær-
eyjar eftir sjómannadaginn
Þetta glæsilega skip, Heimaey VE-
1, eign Ísfélags Vestmannaeyja, kom 
til heimahafnar, Vestmannaeyja, í 
fyrsta skipti 15. maí 2012 en það var 
smíðað í Chile. Sigurður Ólafsson 
stýrimaður segir að skipið hafi í alla 
staði reynst frábærlega, vel fari um 
áhöfn og skipið hreinlega bjóði upp 
á það að komið sé með að landi afla 
í hæsta gæðaflokki. 

„Við höfum verið á kolmunna-
veiðum suðvestur af Færeyjum og 
munum halda því eitthvað áfram eftir 
sjómannadaginn. Veiðin hefur verið 
þokkaleg en allur afli fer til bræðslu 
í Eyjum. Aflinn er kældur um borð 
til að ná sem bestum gæðum en við 
erum að fylla skipið frá 2 dögum og 
upp í viku. Þegar kolmunnaveiðum 
lýkur taka við makrílveiðar og í haust 

kemur norsk-íslenska síldin vonandi 
að landinu og við munum væntanlega 
taka þátt í þeirri veiði,“ segir Sigurður 
Ólafsson. 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. gerir sam-
tals út sex skip til veiða á uppsjávarfiski 
og bolfiski. Í flota félagsins eru fjögur 
nóta- og togveiðiskip auk tveggja ís-
fisktogara. 

Sannarlega glæsilegt skip. 



 FJÓRAR HAGNÝTAR NÁMSBRAUTIR

Fisktækniskóli Íslands 
býður upp á fjölbreytt 
nám í sjávarútvegi 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.

Nám í skóla - nám á vinnustað 

 Víkurbraut 56  240 Grindavík,  info@fiskt.is 

FISKTÆKNI  
Tveggja ára hagnýtt framhaldsskólanám til starfa í 
sjávarútvegi og fiskeldi.
Inntökuskilyrði:  Grunnskólapróf.
Á Fisktæknibraut er hægt að velja þrjár línur:
Sjómennska/veiðar - Fiskvinnsla- Fiskeldi
Hvert námsár skiptist í eina önn í skóla og eina á vinnustað 
undir leiðsögn tilsjónamanns (72 ein). 

MAREL VINNSLUTÆKNI
Eins árs nám við vélar og hugbúnað frá Marel.
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

GÆÐASTJÓRN 
Eins árs nám í gæðstjórnun. 
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

NETAGERÐ  
Þriggja ára iðnnám með mikla starfsmöguleika til starfa við 
veiðarfæragerð (48 ein).

Spennandi blanda bóklegs og verklegs náms sem gefur mikla 
starfsmöguleika eða til frekari menntunnar. 

Nánari upplýsingar hjá 
starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands  í síma 412-5966 eða á 
www.fiskt.is 
Skólaakstur 

namsleidir.indd   1 21.3.2014   11:10:42
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Bæjarráð Vestur-
byggðar vill auka 
strandveiðikvótann 
um 2.000 tonn
- bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar leggst á sömu sveif
Bæjarráð Vesturbyggðar hvetur 
Sigurð Inga Jóhannsson, sjáv-
arútvegsráðherra, til að auka 
strandveiðikvóta um 2.000 tonn, 
úr 8.600 tonnum í 10.600 tonn á 
þessari vertíð. Í bókuninni segir 
m.a. að sérstakt strandveiðigjald 
skipti hafnarsjóð Vesturbyggðar 
miklu máli, enda kalli fjölgun báta 
á frekari uppbyggingu í höfnum 
sveitarfélagsins. Á síðasta ári nam 
verðmæti strandveiðiafla í kringum 
200 milljónir í Vesturbyggð og var 
sveitarfélagið hæst yfir landið þegar 
kemur að strandveiðiafla. Í byrjun 
síðasta mánaðar voru um 35 bátar 

á strandveiðum frá Vesturbyggð og 
má reikna með að sá fjöldi tvöfaldist, 
jafnvel meira, þegar kemur lengra 
fram á sumarið. Aukin strandveiði-
kvóti skiptir því umtalsverðu máli 
fyrir samfélagið allt á sunnanverðum 
Vestfjörðum. 

Auka þarf sveigjan- 
leikann í kerfinu
Bæjarstjórn Bolungarvíkur tekur 
undir með Landsambandi smá-
bátaeiganda að auka eigi aflaviðmið 
„strandveiða“ úr 8.600 í 10.600 tonn 
en krafan byggi á fyrirsjáanlegri aukn-
ingu þorskafla á nýju fiskveiðiári. 

Hvatt er til þess að aukningin verði 
nýtt til að auka afla á svæði A og svæði 
B enda hafa bátarnir þar verið flestir 
og veiðidagarnir fæstir. Bæjarstjórn 
telur einnig að heppilegt væri að auka 
sveigjanleikann í kerfinu til að gera 
mönnum kleyft að stunda veiðarnar 
við sem bestar veðurfarslegar að-
stæður og draga þannig úr óharfa 
áhættu og auka arðsemi veiðanna. 

Fjöldi smábáta í Patreksfjarðarhöfn.

Vélstjórar og málm-
tæknimenn boða verkfall
Samningarnir sem undirritaðir voru 
á almenna markaðnum fyrir skömmu 
koma ekki til móts við kröfur iðnað-
armanna en Guðmundur Ragnars-
son, formaður Félags vélstjóra og 
málmtæknimanna, kallar þá aðför 
að því að fólk mennti sig. Atkvæða-
greiðsla um boðun verkfalls fór 
þannig að já sögðu nær 80% en nei 
18%. Boðað er því til verkfalls 10. 
júní nk. en síðan allsherjarverkfall 
24. ágúst hafi samningar ekki tekist 
fyrir þann tíma. Samningafundur 
sem fór fram sl. þriðjudag var stuttur 
og árangurslaus. 

Matvís, bókagerðarmenn, Félag vél-
stjóra og málmtæknimanna, Samiðn, 
hársnyrtisveinar og Rafiðnaðarsam-
bandið hafa sent frá sér sameiginlega 
yfirlýsingu þar sem fram kemur að þeir 
kjarasamningar sem voru undirritaðir 
voru fyrir skemmstu komi ekki nægj-
anlega til móts við framlagðar kröfur. 
Guðmundur segir að þeirra aðalkrafa 

sé að launataxtar séu í eðlilegum 
farvegi. „Síðan erum við af fenginni 
reynslu mjög á móti baksýnisspeglum 
í kjarasamningum, og þetta kemur 
mjög illa niður á okkar umbjóðendum. 
„Þar á Guðmundur við launaþróunar-
tryggingu, sem gætu að hans mati haft 
þau áhrif að verulega dragi úr kjara-
bótum þeirra í lok samningstímans. 

Menntun metin til launa
Guðmundur segir iðnaðarmenn 
einnig hafa lagt áherslu á umbun fyrir 
menntun. „Ég verð nú bara að segja 
alveg eins og er að auðvitað eiga þessir 
tveir pólar - lægstu laun í landinu sem 
erfitt er að lifa á eins og þetta hefur 
nú verið, og hins vegar sú umbun sem 
fólk fær fyrir að leggja í fjárfestingu til 
að mennta sig - það verður náttúrlega 
að finna eitthvert jafnvægi á milli. Við 
teljum að eins og þessi samningur fyrir 
að þetta sé bara aðför að því að fólk fari 
að mennta sig.“

„Höfum áhyggjur af 
fækkun í áhöfnum 
nýrra fiskiskipa vegna 
öryggissjónarmiða„
- segir Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambands Íslands
Á síðasta þingi Sjómannasambands 
Íslands var kosin sambandsstjórn til 
ársins 2016. Formaður er Valmundur 
Valmundsson frá Jötni í Vestmanna-
eyjum, varaformaður Konráð Þor-
steinn Alfreðsson Sjómannafélagi 
Eyjafjarðar, gjaldkeri Sigurður A. 
Guðmundsson, Vlf. Snæfellinga 
og ritari Grétar Ólafsson frá Afli á 
Austfjörðum. Valmundur hefur verið 
formaður Jötuns nokkur undanfarin 
ár en lætur af því starfi. 

Valmundur ólst upp á Siglufirði og 
sótti þar sjóinn en flutti til Vestmanna-
eyja árið 1989 þegar hann var 28 ára 
gamall. Atvinnuástand var þá mjög 
slæmt á Siglufirði og því leitaði hann 
í aðra verstöð. „Ég fékk pláss á Frigg 
VE en ætlaði aldrei að vera þarna nema 
eina vertíð en var þar munstraður í tvö 
ár. Þá fór ég á nýja Þórunni Sveinsdóttur 
VE og var þar í eitt ár en þegar hann 
gerði Þórunni að frystitogara sagði ég 
upp, en ég er ekki mjög spenntur fyrir 
því að vera á frystitogara. Þá réði ég 
mig aftur á Frigg sem þá hét Frár og 
heitir enn, þar var ég þar til ég hætti á 
sjó árið 2010. Þegar ég kom í land tók 
ég við formennsku í sjómannafélaginu 
Jötni í Eyjum sem er nánast fullt starf 
en sjómannafélagið á einnig og rekur 
Alþýðuhúsið í Eyjum. Einnig var ég 
hafnsögumaður í Vestmannaeyjum en 
ég er lærður stýrimaður og skipstjóri. 
Áður var ég í fjórum störfum en er nú 
kominn í eitt starf, en formennska í Sjó-
mannasambandi Íslands er fullt starf.“
- Er það viðunandi ástand að sjómenn 
skuli vera með lausa samninga og 
raunar sé ekki haldnir neinir samn-
ingafundir? 

„Það er óþolandi ástand. En 
nú eru komnir nýir menn báðum 
megin við samningaborðið, ég hjá 
Sjómannasambandinu og hjá SFS er 
framkvæmdastjóri Kolbeinn Árna-
son og hjá Samtökum atvinnulífsins 
Þorsteinn Víglundsson. Við höfum 
hitt þá nokkrum sinnum og það er 
vinnuhópur í gangi þar sem menn eru 
sammála um að ýmislegt þurfi að leið-
rétta. Þessir fundir gætu leitt til beinna 
kjarasamningaviðræðna. Brýnast í dag 
er að finna lausn á fiskverðsmálinu 
en við höfum ekki rætt það enn. Ég 
er hóflega bjartsýnn á að innan tíðar 
verði skrifað undir nýja kjarasamninga 
við sjómenn.“

Allur fiskur á markað
- Eruð þið enn þeirrar skoðunar að 
allur fiskur eigi að fara á markað? 

„Við erum nákvæmlega þeirrar 
skoðunar enn og þess bera merki 
ályktanir síðasta þings Sjómannasam-
bandsins. Þetta er í alveg handónýtum 
farvegi í dag. Tvö nákvæmlega jafnstór 
ísfiskskip geta verið að veiða jafnmik-
inn afla en kaup áhafnanna er mjög 
mismunandi. Annað skipið setur afl-
ann á markað en hitt landar aflanum 
í til vinnslu í frystihús sem er í eigu 
útgerðar skipsins og er samkvæmt ein-
hverri formúlusem ekki nokkur einasti 
maður skilur. Þessi munur getur verið 
allt að 30%. Það sama má segja um 
veiðar á uppsjávarfiski, síld, loðnu, 
makríl og kolmunna. Þar ákveða út-
gerðarmenn verðið á fiskinum en við 
eigum þar enga aðkomu. Í lögum sem 
sett voru af Kjaradómi á sínum tíma 
var ákveðið að útgerð semdi beint við 

sína sjómenn um fiskverð á uppsjáv-
arveiðum. Sjómenn eru settir upp að 
vegg ef þeir samþykkja ekki það fisk-
verð sem útgerðin ákveður.“
- Sjávarútvegurinn gengur mjög vel 
í dag ef marka má tölur um afkomu 
sjávarútvegsfyrirtækja, háar tölur heyr-
ast um rekstrarafkomu. Finnst þér að 
útgerðin eigi að skila meiru til samfé-
lagsins þegar svona vel árar? 

„Við hjá Sjómannasambandinu 
viljum ekki of hátt auðlindagjald því 
við vitum að það bitnar á okkar fé-
lagsmönnum því útgerðirnar munu 
láta áhöfnina taka þátt í að greiða það 
gjald, skiptarverðið mun lækka. Flestir 
íslenskir sjómenn eru á góðum launum 
í dag, með einstaka undantekningum. 
Það er hálfgert auðlindagjald að sjó-
menn hafa misst sjómannaafsláttinn 
og það er því okkar þáttur í því að 
hjálpa ríkisvaldinu upp úr eymdinni 
eftir efnahagshrunið fyrir 7 árum!

Erlendis er það metið við sjómenn 
að þeir eru oft langdvölum fjarri 
sinni fjölskyldu en það er ekki gert 
hérlendis. 

, Hvað er sjávarútvegurinn að 
leggja í heildarhítina? Nú er deilt um 
hvort hann eigi að borga 10 eða 12 
milljarða króna í auðlindagjald en 
borgar mun meira með sköttum og 
gjöldum, hafnargjöldum og ýmsu 
fleiru. Þetta gleymist iðulega í um-
ræðunni um framlag sjávarútvegsins. 
Mér finnst það snúa töluvert að út-
gerðarmönnunum að upplýsa landslýð 
um þetta atriði. 

Nú eru að koma ný fiskiskip til 
landsins sem er ánægjulegt nema að 
einu leiti. Það fækkar í áhöfninni þegar 

áhöfn eldra skips flytur sig yfir á nýtt 
skip. Ef þér hefði verið sagt fyrir 15 
árum að það væri að koma nýtt skip til 
landsins sem bæri 3.000 tonn af loðnu 
og útbúið með trolli og nót og á því 
væru 8 karlar í áhöfn, mundir þú ekki 
trúa því. Við höfum áhyggjur af þessu 
vegna öryggissjónarmiða, ef eitthvað 
kemur upp á er enginn til að hlaupa í 
skarðið. Kokkurinn er á dekki sem og 
stýrimaðurinn og annar vélastjóri og 
karlinn því einn uppi í brú. Þetta getur 
endað illa, en gerir það vonandi ekki. 
Ég minni á þegar skuttogaravæðingin 
hélt innreið sína á Íslandi um 1970, þá 
sammæltust menn um að ekki yrði 
sami maður sem stjórnaði hífingu og 
stjórn skipsins. Þetta varð til þess að 
spilslysum fækkaði til muna og ég held 
að þó allt sé orðið sjálfvirkt í dag er 
einn maður ennþá bara með tvö augu 
og tvær hendur.“

Mönnunarnefnd  
að störfum
„Í dag er mönnunarnefnd að störfum 
frá Félagi skipstjórnarmanna, Vél-
stjórafélaginu og SFS sem er að skoða 
þessi mál. Það er gert með því að taka 
út viss skip og síðan skilar nefndin 
tillögu að breytingum. 2. vélstóri 
er settur á dekk því að í dag er víða 
vaktfrítt vélarrúm þar sem tölvur sjá 
nánast um allt eftirlit og kokkurinn 
kemur út á dekk og þar með eru þessi 
menn að ganga í störf hásetanna sem 
eru settir í land. Kokkurinn sefur ekki 
meðan hann er úti dekki og reyndar 
ekki hinir úr áhöfninni heldur.“

Þetta ástand segir Valmundur að 
Sjómannasambandið sætti sig alls ekki 

við enda fækki sjómönnum með þessu 
fyrirkomulagi. Árið 2012 greiddu 
320 félagsgjald til sjómannafélagsins 
Jötuns í Vestmannaeyjum en árið 2014 
voru þeir komnir niður í 260. 

Valmundur bendir á að íslensk 
flutningaskip eru öll skráð erlendis 
en áhöfnin fær greitt samkvæmt ís-
lenskum kjarasamningum. Skattar 
og skyldur þessara manna fara því í 
ríkiskassa þess lands þar sem skipið 
er skráð. Það sé andskotakornið ekki 
eðlilegt. 
- Sjómannadagurinn er víða haldinn 
hátíðlegur en á öðrum stöðum hafa 
hátíðarhöld hreinlega lagst af. Er það 
tímaskekkja að halda daginn hátíð-
legan og kalla öll fiskiskip að landi? 

„Nei alls engin tímaskekkja við það 
að flotinn sé í landi. Það er mjög eðli-
legt að halda sjómannadaginn hátíð-
legn en kannski finnst mér það vegna 
þess að ég er alinn upp við það frá 
blautu barnsbeini. Ég á afar erfitt með 
að sjá sjómannadag í Vestmannaeyjum 
og víðar án hátíðarhalda, golfmóta, 
knattspyrnu, koddaslag, kappróður 
og fleira. Svo er sunnudagurinn há-
heilagur, þá er messa og í Eyjum mæta 
sjómenn vel þar en margir sjómenn 
eru trúaðri en þeir vilja viðurkenna. 
Eftir messu er minningarathöfn fyrir 
utan kirkjuna við minningarreit og 
svo er hátíðardagskrá á Stakkagerðis-
túni þar sem m.a. eru aldnir sjómenn 
heiðraðir. Það yrði líklega landflótti ef 
þetta allt legðist af!

Ég óska sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með daginn!“ segir 
Valmundur Valmundsson, formaður 
Sjómannasambands Íslands. 

Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambands íslands.



Til hamingju með daginn sjómenn. Munið að hjá okkur finnið þið allt 
til að gera ykkar heimahöfn að sannkölluðum sælureit í sumar.

HAFIÐ ÞAÐ GOTT
Í HEIMAHÖFN
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Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju 
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu 

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð
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Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.
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Hvalir Íslands: 

Athyglisverð hvala- 
sýning á Grandagarði
Eftirlíking af hvölum, stærstu spendýrum 
jarðar, er að sjá á Grandagarði en eftirlík-
ingarnar eru í sama hlutfalli og raunveru-
leg stærð hvalanna. Nokkur aðsókn hefur 
verið að sýningunni en mætti vera meiri 
því Íslendingar mættu betur kynna sér 
þessar stóru skepnur sem eru í hafinu 
kringum landið. Búast má við að erlendir 

ferðamenn munu sækja nokkuð í safnið. 
Sýningin nefnist Hvalir Íslands en sýn-
ingin er stærsta sýning sinnar tegundar í 
Evrópu og mögulega í heiminum öllum. 
Markmiðið er að veita gestum einstaka 
upplifun, veita þeim innsýn í heim hval-
anna og að þeir kveðji fullir fróðleiks um 
þessar stórkostlegu skepnur. 

Stökkull.

Sandreyður..

Mikið að gera hjá GPG-
fiskverkun á Húsavík
GPG-fiskverkun á Húsavík sem er 
með öflugri vinnustöðum á Húsavík. 
Stöðug vinna hefur verið þar um 
langan tíma en þar starfa í dag um 
25 manns við saltfiskverkun og 13 
manns við fiskþurrkun. Saltfisk-
urinn fer til Spánar og Portúgals. 
GPG er einnig með starfsemi á Rauf-
arhöfn þar sem 25 manns starfar við 
frystingu og hrognavinnslu en mikil 
grásleppuveiði hefur verið í Þistil-
firði og við Melrakkasléttu að undan-
förnu en henni er nú lokið. Helst var 
að grásleppukarlarnir kvörtuðu yfir 
því að komast ekki nógu grunnt, eða 
niður á 10 faðma, með netin en þar 
hefur verið mjög mikið af grásleppu. 
Veður hamlaði því hins vegar en tíðin 
var um tíma ansi rysjótt. Hrognin 
fara á Rússlandsmarkað en einnig 
er hveljan fryst en góður markaður 
er fyrir hana í Asíu. 

„Við höfum verið að vinna mjög gott 
hráefni að undanförnu en bátarnir hafa 
verið að fiska vel en auk þess höfum við 
keypt fisk af Grímseyjarbátunum og 
eins af mörkuðum,“ segir Vilhjálmur 
Sigurðsson verkstjóri. „Við stoppum 
alla vinnslu í 5 vikur í sumar, allir fara 
í frí á sama tíma, en það er auðvitað 
slæmt vegna nýliðunar í starfsliði og 
eins vegna sumarvinnu unglinganna. 
Um helmingur starfsmanna hér hjá 
GPG eru útlendingar.“

GPG er einnig með vinnslu á Snæ-
fellsnesi. 

GPG-fiskverkun.

Góður starfsandi er hjá GPG og starfsfólkinu glatt í sinni á öruggum 
vinnustað.






