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Deutsche Fishfang Union 
semur um smíði tveggja 
fiskiskipa í Noregi
Eigendur Samherja og stjórnendur 
Deutsche Fishfang Union (DFFU) hafa 
undirritað samning um smíði tveggja 
skuttogara við norsku skipasmíðastöðina 
Kleven í Álasundi og verða sérstaklega 
styrktir vegna veiða í ís. Kleven hefur byggt 
eitt skip fyrir Samherja, Skipin eru hönnuð 
af Rolls Royce. Haraldur Grétarsson, 
framkvæmdastjóri DFFU, segir að þetta 
séu ánægjuleg tímamót í rekstri DFFU en 
Samherji hefur átt og rekið félagið í tuttugu 
ár. „Við erum búin að fara í gegnum mikla 
hagræðingu og stundum mögur ár hér í 
Cuxhaven en nú sjáum við tækifæri til að 
byggja upp nýjan skipastól fyrir félagið 
og horfa til framtíðar. Þetta eru fyrstu ný-
smíðar félagsins frá því við keyptum það 
og löngu tímabært skref. Skipin eru eins 
og þau gerast best í dag, allur aðbúnaður 
áhafnar verður til fyrirmyndar og vinnuað-
staða eins og best gerist. Hönnun skipanna 
gerir veiðar þeirra umhverfisvænni en eldri 
skip, sem er mikilvægt skref fyrir okkur 
og fiskveiðar framtíðarinnar.“ Skipin 
verða afhent frá skipasmíðastöð Kleven, 
Myklebust Verft í Gursken í Noregi, í 
febrúar 2017. „Fiskiskip var upphafið að 
100 ára sögu okkar sem skipasmiðir. Með 

samningi um smíði þriggja nýrra skipa, 
sem öll eru hönnuð af Rolls Royce á aðeins 
nokkrum dögum, höfum við tryggt stöð-
ugleika fyrir starfsmenn okkar í Myklebust 
skipasmíðastöðinni í rekstrarumhverfi sem 
er virkilega erfitt,“ segir Ståle Rasmussen 
forstjóri Kleven í samtali við vefmiðilinn 
Kvóta. „Við erum afskaplega þakklátir fyrir 
að DFFU hafi kosið að láta smíða þessa 
nýtískulegu togara í Noregi og hjá Kleven 
og við hlökkum til að vinna með þeim að 
framvindu þessa verkefnis.“

„Það hefur verið mikil ánægja að vinna 
með skipasmíðastöð sem býr yfir slíkri 
þekkingu og eigendum hennar að vinna 
að undirbúningi þessa samnings. Hönnun 
okkar og búnaður mun leiða til þess að 
þessi skip munu verða meðal afkastamestu 
og nýtískulegustu fiskiskipa í heiminum. 
Þessi skip verða búin okkar nýjustu B33: 
45 aðalvél og verða þau fyrstu í hópi fiski-
skipa sem verða byggð með hinum sérs-
taka „öldukljúfa“ okkar, Wave Piercing bow 

Baldvin NC-100, einn togara DFFU við  bryggju á Akureyri. Aðrir togarar DFFU eru 
Kiel NC-105 og Odra NC-110.

Framhald á bls. 14.
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Veiðigjöld hækka og 
makrílfrumvarpi ýtt aftur
Meirihluti atvinnuveganefndar Al-
þingis leggur til að 9,6 milljarða 
króna veiðigjöld verði lögð á út-
gerðina á næsta fiskveiðiári. Er það 
hækkun um rúman milljarð frá því 
sem nú er en 1,2 milljörðum lægri 
tala en gert var ráð fyrir í veiðigjalda-
frumvarpi sjávarútvegsráðherra. 
Hækkunin svarar til rúmlega 12% 
hækkunar gjalda frá fyrra ári. Koma 
þessi áform fram í nefndaráliti og 
breytingartillögu meirihlutans við 
veiðigjaldafrumvarpið sem er til um-
fjöllunar á Alþingi. 

Sagt er að samkvæmt talnagögnum 
sem atvinnuveganefndin hefur fengið 
er talið að almennur afkomubati út-
gerðarinnar sé um 12% frá fyrra ári 
og á því byggist núgildandi forsendur 
veiðigjalda. Hækkun úr 8,5 í 9,6 millj-
arða króna á næsta fiskveiðiári sé því 
í samræmi við almennan afkomubata. 
Hækkunin kemur aðeins mismunandi 
niður eftir fiskitegundum enda breytist 

afkoma veiðanna ekki öll í samræmi. 
Humarveiðar fá sem dæmi mikla 
hækkun veiðigjalda þrátt fyrir að Haf-
rannsóknastofnun leggi nú til minnk-
andi veiði á humri fyrir suðurlandinu. 

Makrílfrumvarpið
Sigurður Ingi Jóhannsson sjávar-
útvegsráðherra lagði til á Alþingi 
breytingatillögu þess efnis á umdeildu 
makrílfrumvarpi að makríllinn verði 
einungis kvótasettur í eitt ár, út árið 
2016. Breytingartillagan átti að koma 
til móts við kröfur undirskriftalistans 
á vegum Þjóðareignar og liðka fyrir 
samkomulagi um þinglok. Makríl-
frumvarp sjávarútvegsráðherra hefur 
verið bitbein þingsins síðastliðna 
mánuði og umræðan oft á tíðum verið 
flókin og reyndar ekki alltaf fjallað um 
makrílinn. Í frumvarpinu var lagt til 
að makrílveiðar verði hluti af aflahlut-
deildarkerfinu. Síðustu ár hefur sú leið 
verið farin við úthlutun veiðiheimilda 

á makríl að sjávarútvegsráðherra út-
hlutaði veiðileyfum árlega út frá veiði-
reynslu í reglugerð. Nú hefur þessari að 
því er virtist endalausu „makrílveiði-
leyfadeilu“ verið frestað til haustsins 
til að liðka fyrir þinglokum sem fóru 
fram sl. föstudag, 3. júlí. 

Kannski verða makrílveiðar svo smáar 
í sniðum í ár vegna þess að makríll-
inn verður ekki hér á grunnslóð að 
óþarfi kann að reynast að mestu að 
kvótasetja hann.

Makrílfrumvarp 
sjárútvegsráðherra
Það er mikill misskilningur að halda 
því fram að kastað hafi verið til 
höndum um samningu frumvarps 
um makrílveiðar. Í frumvarpinu 
liggur fyrir skýr mynd af þessum 
veiðum og þeim álitamálum sem 
uppi eru í nýtingu makríls. Leiðandi 
stef í frumvarpinu er markmiðið um, 
sem mesta nýtingu aflans til mann-
eldis, en mikil verðmætisaukning 
felst í slíkri vinnslu. Jafnframt er lýst 
þeim takmörkunum sem á því er að 
auka þessa vinnslu verulega, miðað 
við þá afkastagetu til frystingar, sem 
flotinn og landvinnsla hefur í dag. 
Gleymum ekki að stóru útgerðirnar 
eiga bræðslurnar og hafa fjárfest 
gríðarlega í þeim á liðnum árum. 
Stóra undirliggjandi spurningin 
frumvarpsins er hvernig er hægt 
að búa í haginn fyrir þá sem vilja 
fara í þá fjárfestingu í landi eða á 
sjó, sem kallað er á. Án slíks hvata 
er samkvæmt eðli málsins, lítið vit 
í að fara í slíka fjárfestingu. 

Makríllinn er líka lentur í 
hakkamaskínu umræðunnar um 
veiðileyfagjaldið og „vitrir menn„-
segja það alltof lágt, of lágt miðað 
við núverandi vinnsluverðmæti eða 
hafa menn farið framúr sér og miða 
vinnsluvirðið við manneldi, sem 
ekki er í boði að óbreyttu, nema að 
litlu leyti. Það verður fyrst að búa til 
verðmæti áður enn þeim er skipt. 
Það gleymist einatt að ef þetta gjald 
er of „lágt“ er hagnaðurinn meiri og 
tekjuskattur greiddur. Að öllu virtu 
er veiðileyfagjaldið hátt og ákaflega 
óskynsamlegt að hækka það frekar. 

Sjávarútvegsráðherra og Alþingi 
er eins og svo oft áður í því hlutverki 
að leiða fram vitræna leið til að sætta 
mörg sjónarmið. Fyrir þá viðleitni fær 
ráðherrann lítið annað enn skammir. 
Hann er augljóslega að reyna að búa 
til þá stöðu að sjávarútvegurinn fari 
í marga milljarða króna nýja fjár-
festingu. Það vill útvegurinn ekki 
gera nema hafa einhverja stöðu eða 
öryggi. Það má ekki heldur gleyma 
þeim miklu fjárfestingum sem verið 

hafa í nýjum skipum og endurnýjun 
þess flota sem þessar veiðar stunda. 
Þannig má segja að málamiðlunin sé: 
• Frumvarpið er byggt á aflmarkskerf-

inu, grunni alls kerfisins. Aflahlut-
deild verður þannig ekki breytt á 
þessum tíma ( 6 ár ) en aflamark 
ákveðið árlega. 

• 6 ár er of stuttur tími segir útveg-
urinn til fullra afskrifta, en greinin 
verður að taka einhverja áhættu. 
18% veiðileyfagjald er hóflegt, má 

ekki vera hærra, (áhöfn tekur 45% af 
tekjunum). Í umræðunni hefur verið 
sett fram það sjónarmið, að ef þessar 
hugmyndir verði að veruleika, fari á 
stað mikið brask með þennan veiði-
rétt. Einn af kostum aflamarkskerfis-
ins er að það hvetur til hagræðingar. 
Þannig má ætla að slík þróun verður 
örugglega í makrílnum. Þar væri þá 
greinin að versla innbyrðis. Vilji menn 
hafa einhverja stýringu á þeirri þróun, 
má hafa eitthvað kvótaþak á þessari 
tegund, eins og er í aflamarkskerfinu. 

Ég hef í þessari stuttu grein sýnt í 
hornið á þeim fjölmörgu álitamálum 
sem taka þarf tillit til við stjórnun 
þessara veiða. Álitamál sem mörg 
hver snúa að sjávarútveginum sjálfum 
og vinnuumhverfi hans. Gagnstætt 
því sem miklir mektarmenn halda 
fram passar „tæki“ eins og þjóðar-
atkvæðagreiðsla engan veginn til að 
höggva hér á hnúta. 

Jón Atli Kristjánsson
hagfræðingur

Jón Atli Kristjánsson.

Hafnarstjórn Fjallabyggðar: 

Staðsetning ramps fyrir sjó-
setningu smábáta samþykkt
Hafnarstjórn Fjallabyggðar sam-
þykkti fyrir skömmu erindi Róberts 
Guðfinnssonar fyrir hönd Selvíkur 
að ekki verði komið fyrir bryggju eða 
öðru hafnarlægi á dýpkuðu svæði 
við Hótel Sigló samkvæmt teikningu 
án samráðs og samþykkis eiganda. 
Hafnarstjórn samþykkti erindið. 

Lögð var fram yfirlýsing frá 
starfsmanni Hafbor ehf um ástand 
flotbryggja sem endurnýjaðar 
voru á Ólafsfirði. Kafað var undir 
bryggjurnar og er niðurstaðan sú 
að miðað við aldur og notkun ein-
inganna eru þær í ágætis ástandi. 
Þrjár einingar hafa verið settar niður 
í Ólafsfirði, ein eining fyrir olíuaf-
greiðslu við Óskarsbryggju, ein við 
Hótel Sigló og ein milli Ingvars-

bryggju og Fiskmarkaðar Siglufjarðar. 
Fiskistofa hefur vakið 

löndunarhafna á breyttum reglum 
sem fela í sér aukið hafnríkiseftirlit 
vegna landana erlendra skipa frá 
og með 1. júlí sl. Lögð var fram til 
kynningar tillögur að staðsetningu 
á ramp fyrir sjósetningu smábáta á 
Siglufirði. Hafnarstjórn fól hafnar-
stjóra og deildarstjóra tæknideildar 
að koma með tillögu að staðsetningu 
fyrir sjósetningu smábáta á Siglufirði. 
Lögð var fram tillaga að merkingu 
á hafnarsvæði til að tryggja öryggi 
innan hafnarsvæðis, einnig tillaga að 
skiltum vegna lokunar meðan löndun 
stendur yfir. Hafnarstjórn samþykkti 
framlagðar tillögur til reynslu. 

12. júní sl. voru opnuð hjá Rík-

iskaup tilboð í stálþil og festingar 
vegna Siglufjörður - Bæjarbryggja, 
endurbygging. Lægsta tilboð var um 
81,4 milljónir króna án vsk. , en inn-
ifalið er flutningur og afhending á 
staðnum. Lagt var til að gengið verði 
til samninga við lægstbjóðanda, GA 
ehf. á grundvelli tilboðsins. Hafnar-
stjórn samþykkti að taka tilboði GA 
smíðajárns. 

Landaður afli í Fjallabyggðar-
höfnum frá ásbyrjun 2015 til 24. júní 
sl. er eftirfarandi: 
• Siglufjörður 8505 tonn í 1123 

löndunum, var 7637 tonn í 1357 
löndunum árið 2014

• Ólafsfjörður 393 tonn í 374 
löndunum, var 508 tonn í 373 
löndunum árið 2014. 

Getur spítali verið 
heilsuspillandi 
vinnustaður? 
Undanfarin misseri hafa af og til 
birst í fjölmiðlum fréttir og viðtöl 
við einstaklinga sem veikst hafa 
vegna raka og myglu í húsnæði. 
Þess er skemmst að minnast að upp 
kom mygla í húsnæði Landspítalans 
við Hringbraut þar sem læknar og 
hjúkrunarfólk veiktust, en einnig 
hafa í fjölmiðlum birst fréttir af 
myglu í húsnæði Alþingis og öðrum 
opinberum stofnunum. Fjölmargir 
einstaklingar hafa orðið fyrir tjóni 
vegna raka og myglu sem upp hefur 
komið á vinnustöðum og heimilum 
víðsvegar um landið. 
- En hvernig lýsa veikindin sér, hverjar 
eru batahorfur og hvaða áskoranir geta 
beðið þeirra sem veikjast? 

Margir þeirra sem veikjast þurfa ekki 

aðeins að takast á við oft á tíðum varan-
leg áhrif á heilsu heldur standa margir 
á sama tíma frammi fyrir miklu eigna-
tjóni og öðrum fjárhagslegum skaða. 
Dæmi eru um einstaklinga sem hafa 
ekki átt þess annarra kosta völ en að 
yfirgefa varanlega heimili sitt, og falinn 
hópur Íslendinga er í dag heimilislaus 
vegna veikinda tengdum myglu og raka 
í húsnæði. Þó þekkingu um málefnið 
hafi fleygt mikið fram allra síðustu ár, 
samhliða aukinnar umræðu, gætir því 
miður ennþá mikillar vanþekkingar 
og fordóma varðandi veikindin, jafn-
vel hjá nánustu aðstandendum þeirra 
sem veikjast, sem og þeim aðilum sem 
viðkomandi einstaklingar þurfa að leita 
til vegna heilsu- og eignatjóns. 

Tilgangur GRÓ nýstofnaðra hags-

munasamtaka um tengsl heilsu við raka 
og myglu, er að standa vörð um hags-
muni þeirra sem verða fyrir heilsutjóni 
af völdum myglu og raka í húsnæði, 
leiðbeina þeim varðandi næstu skref 
og stuðla að aukinni vitund og þekk-
ingu almennings og opinberra aðila 
um málefnið. Sl. þriðjudag var fyrsti 
kynningarfundur samtakanna sem 
haldinn var í Hringsal Barnaspítala 
Hringsins við Hringbraut. Fyrirlesarar 
voru m.a. Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir 
líffræðingur og Tómas Guðbjartsson 
læknir, sem flutti erindi sem nefndist 
„Getur spítali verið heilsuspillandi 
vinnustaður?“

ALDAN
Auglýsingasíminn er 578 1190
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Ársfundur SFS: 

Íslenskur sjávarút-
vegur skilar meiru 
en hann þiggur
Íslenskur sjávarútvegur sá eini innan 
OECD sem skilar meiru í ríkiskass-
ann en hann þiggur og sá eini sem 
ekki þiggur ríkisstyrki. En hann ber 
ríka ábyrgð gagnvart samfélaginu og 
þarf að standa undir þeirri ábyrgð. 

Kolbeinn Árnason framkvæmdastjóri 
SFS sagði á síðasta ársfundi samtak-
anna að hægt sé að gera enn betur 
með aukinni nýsköpun, betri mark-
aðssetningu og nýjum viðskiptatæki-
færum. 

Þótt Íslendingar geti verið ánægðir 
með það hve miklu sjávarútvegurinn 
skilar til samfélagsins og hve framar-
lega Íslendingar standi á alþjóðavett-
vangi, er hægt að gera betur. Ástæðan 
er sú að vel er vandað til verka í ís-
lenskum sjávarútvegi, allt frá veiðum, 
vinnslu og flutningum. Nú sé staðan sú 
að Íslendingar komi t.d. ferskum fiski 
fyrr í verslanir í Boston en Kanada-
menn. Einmitt vegna þessa ættu Ís-
lendingar að geta fengið betri verð ef 
rétt er haldið á spilunum þegar kemur 
að markaðssetningu íslensks sjávar-
fangs. Nú framleiði íslenskur sjávarút-
vegur um 20 milljónir máltíða á degi 
hverjum, það þurfi því ekki að hækka 
verð mikið til að það skili sér margfalt 
í gjaldeyristekjur til heilla fyrir íslensk 
fyrirtæki og samfélag. 

Aflamark í þorski eykst 
á komandi fiskveiðiári 
í 239 þúsund tonn
Hafrannsóknastofnun leggur til 21 
þúsund tonna aukningu í aflamarki 
á þorski á næsta fiskveiðiári, aflinn 
fari úr 218 þúsund tonnum í 239 
þúsund tonn, eða aukning um ná-

lega 10%. Þetta er mesta aflamark 
frá aldamótum, er aflamarkið var 
250 þúsund tonn, og er gert ráð fyrir 
að viðmiðunarstofn þorsks haldist í 
svipaðri stærð til 2019. 

Heildarafli úr íslenska þorskstofn-
inum árið 2014 var 221 þúsund tonn, 
samanborið við 223 þúsund tonn árið 
2013. Aflamark fiskveiðiárið 2013/2014 
var samkvæmt aflareglu stjórnvalda 
215 þúsund tonn en heildarafli varð 
227 þúsund tonn. Meðalþyngd og 
kynþroski eftir aldri í afla hefur aukist 
undanfarin ár og var árið 2014 nálægt 
langtímameðaltali áranna 1955 – 2013. 
Áætlað er að þyngdir í afla árið 2015 
verði um og yfir meðaltali. 

Ástand og horfur
Meðalstærð árganga 2006–2011, sem 
nú eru uppistaðan í viðmiðunarstofn-
inum, er um 150 milljónir þriggja ára 
nýliða, eða 85% af langtíma meðaltali 
sem er 176 milljónir. Árgangur 2010 
er slakur eða rúmlega 120 milljónir en 
árgangar 2011 og 2012 eru metnir um 
180 og 160 milljónir. Árgangur 2013 er 
áfram metinn slakur, um 115 milljónir, 
en fyrsta mat á árgangi 2014 bendir til 
að hann sé nokkuð yfir meðaltali

Aukning aflamagns í ýsu
Í ýsu er lögð til tæplega 20% aukning 
aflamarks, afli fari úr rúmlega 30 þús-
und tonnum í rúm 36 þúsund tonn, 
samkvæmt aflareglu. Aukið aflamagn 
er lagt til í fleiri tegundum, s.s. í gull-
karfa, steinbít og löngu. Jóhann Sigur-
jónsson, forstjóri Hafrannsóknastofn-
unarinnar sagði þegar skýrslan var 
kynnt að hann væri mjög ánægður 
með þann árangur sem hefði náðst 
í uppbyggingu þorskstofnsins. Fyrir 
nokkrum árum hefði verið dregið úr 
veiðiálagi vegna lélegrar nýliðunar, en 
það lækkaði úr um 40% árið 2000 í um 
20% á allra síðustu árum. Því hefðu 
árgangar enst lengur og hlutfall eldri 
fisks í afla aukist og um leið hefði 

veiðanleiki aukist umtalsvert. Hrygn-
ingarstofn þorsks er nú meira en meira 
en tvöfalt stærri en hann var lengst af 
síðustu áratugina. Jóhann Sigurjóns-
son sagði að að eftir sex lélega árganga 
hefði komið sterkur árgangur í ýsunni 
í fyrra. Stofnstærð þriggja ára og eldri 
ýsu í upphafi árs 2015 væri metin 112 
þúsund tonn, og hrygningarstofn 78 
þúsund tonn. 

Staða íslensku sumargotssíldar-
innar er mun lakari en talið var í 
fyrra. Fram kemur í ástandsskýrslunni 
að vísbendingar séu um að nýliðun 
í stofninum sé léleg og leiðir það til 
lækkaðrar tillögu um aflamark á kom-
andi síldarvertíð. Nýliðun nokkurra 

stofna hefur minnkað á síðustu árum, 
einkum stofna sem að mestu halda sig í 
hlýnandi sjó við suður- og vesturströnd 
landsins. Þannig eru versnandi horfur 
t.d. í keilu, löngu, blálöngu, skötusel, 
langlúru og humri. Ástæðan er helst 
talin vera breytt umhverfisskilyrði í 
hafinu. 

Mikilvægt er því nú sem aldrei 
fyrr að fylgjast náið með framvindu 
ástands sjávar í kringum landið til 
að hægt verði að skýra breytingar í 
nýliðun, auk þess sem sveiflur í hita-
stigi og hafstraumum hafa afgerandi 
áhrif á göngur fiskistofna, ekki síst 
uppsjávarstofnanna, segir m.a. í inn-
gangi skýrslunnar. Veiðistofn humars 
hefur minnkað hratt síðustu ár vegna 
slakrar nýliðunar og búast má við frek-
ari minnkun hans á komandi árum 
en eldri árgangar hafa verið áberandi 
í veiðinni á síðustu vertíðum. Upp-
hafsaflamark loðnuvertíðarinnar er 
54 þúsund tonn en sú tala verður 
endurskoðið eftir haustmælingar en 
endanleg ráðgjöf frá HAFRÓ gefin út 
í ársbyrjun 2016. 

Aflamark í uppsjávarstofnum eins og 
norsk-íslensku síldarinnar, kolmunna 
og makríls byggir á ráðgjöf frá Alþjóða 
hafrannsóknastofnunni sem vænta má 
í haust en stofnar makríls og kolmunna 
eru sagðir sterkir. Göngur makríls og 
kolmunna hér við land eru eins og 
kunnugt er afar óvissar, þar gæti hita-
stig sjávar ráðið mestu um. 
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BLAÐINU ER DREIFT Í 35.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar, á fundi þar sem 
skýrslan ,,Nytjastofnar sjávar 2014/2015, aflahorfur fiskveiðiárið 2015/2016“ 
var kynnt.

Vestfirðinga vantar ekki á ráðstefnur þegar rætt er um sjávarútvegsmál. 
Hér fylgjast með umræðum þeir Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri 
Hraðfrystihússins Gunnvarar í Hnífsdal og Sverrir Pálsson útgerðarstjóri 
fyrirtækisins. 

Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri 
SFS.

Stjórnvöld ætla að verja umtalsverðu fjármagni til að leiðrétta misvægi í 
launaþróun einstakra starfsmannahópa í tengslum við nýgerða kjarasamn-
inga hjúkrunarfræðinga. Af hverju var það ekki gert fyrir löngu og af hverju 
þurfti stétt hjúkrunarfræðinga til að hrinda því af stað? Hvað með verkafólk 
í Starfsgreinasambandinu sem einnig hefur nýverið skrifað undir kjarasamn-
ing? Þar eru tiltekin þrjú atriði sem eiga að bæta kjör hjúkrunarfræðinga til 
lengri tíma, þ.e. greiðsla samkeppnishæfra launa sem endurspegli ábyrgð í 
starfi, kröfur um menntun og frammistöðu starfsmanna; nýtt fyrirkomu-
lag við gerð kjarasamninga þar sem horft verði til lengri tíma og ýmsar 
kerfisumbætur sem geti leitt til jákvæðrar launaþróunar umfram umsamdar 
taxtahækkanir í kjarasamningum. Nefndir eru fimm liðir sem eiga að endur-
spegla væntanlegar kerfisumbætur. Þannig á að styrkja stofnanasamninga 
í kjarasamningum þannig að sérstök áhersla verði lögð á frammistöðu og 
menntun við launaákvarðanir, þess skal gæta við fjármálagerð að ekki skapist 
misræmi í launasetningu fyrir sambærileg störf og vinna skal að innleiðingu 
launaþróunartryggingar. Einnig skal huga að bættu vinnuumhverfi til að 
draga úr veikindafjarvistum og auka sveigjanleika vinnutímaákvæða. Loks 
skal veita fjárframlag til að ná ofangreindum markmiðum, greina launaþróun 
einstakra starfsmannahópa og veita fjármagn til að leiðrétta það misvægi 
sem greiningin leiðir í ljós. Þetta er mikil lesning og ekki víst að allir skilji 
hvað þarna er að ferðinni. Hvað er t.d. væntanlegar kerfisumbætur? Leiða 
þær til kjarabóta?
Guðmundur Fertram Sigurjónsson, forstjóri lækningavörufyrirtækisins 
Kerecis, var nýlega valinn sem frumkvöðul ársins. Sjávarútvegurinn er 
stoltur af þessu vali þar sem Kerecis framleiðir sínar lækningavörur m.a. úr 
þorskroði, en fyrirtækið hefur aðsetur á Ísafirði. Fyrirtækið samdi nýlega 
við bandaríska herinn um meðhöndlun við bráðaáverkum. Roð sem fellur 
til við roðflettingu á þroski er því í dag notað til að græða sár, byggja upp 
skaðaðan líkamsvef, svo sem eftir brjóstnám eða slys. Sjávarútvegsfyrir-
tækin Hraðfrystihúsið-Gunnvör og Klofningur  hafa komið að fjármögnun 
og uppbyggingu á starfssemi Kerecis á Ísafirði. Sjávarútvegur er daglega í 
umræðunni. Þannig segir Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, að 
honum finnist að orkuiðnaðurinn vera að mörgu leyti vera á þeim stað sem 
sjávarútvegurinn var í kringum 1990. Sjávarútvegurinn hafi að vissu leyti 
verið mjög frumstæður á þeim tíma, en upp úr fór framleiðslan að þróast, 
bera fór á skilvísri markaðssetningu, nýting hráefnis stórbættist og vöruval 
varð jókst því farið var að þróa framleiðsluna. Enn hefur þó sjávarútvegurinn 
ekki náð hámarksnýtingu hráefnis, framleiða má enn fjölbreyttari voru úr 
sjávarfangi og bæta má markaðssetninguna. Verðmætasköpun í sjávarútvegi 
hefur farið stigvaxandi síðustu áratugina þótt veitt magn hafi minnkað.
Störfum Alþingis lauk sl. föstudag, því lengsta í sögunni en afköstin voru 
í engu samræmi við það. Varla er von á góðu, ef satt er, að fimmtu hverja 
mínútu hafi þingheimur varið til að fjasa samhengislaust um fundarstjórn 
forseta Alþingis. Álit landsmanna féll niður í  kjölfar efnahagshrunsins 2008 
og var að batna en í vetur hefur það fallið niður í 10%, jafnvel minna, að talið 
er. Halda þeir þingmenn sem oftast voru í ræðustól til að ræða fundarsköp 
forseta að landslýður hafi kosið þá til þess? Nei, hreint ekki. Vonandi nota 
þingmenn sumarið til að læra af þessu og auka virðingu Alþingis að nýju. 
Þeir gætu t.d. mætt á bæjarhátíðir víðs vegar um landið og heyrt skoðanir 
fólks á störfum og framkomu alþingismanna. Þar væri þeirra tíma vel varið.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri 

Verðmætasköpun 
í sjávarútvegi og 
kjarabætur

Leiðari
Aukning í þorski um 
10% og ýsu um 20% 
samkvæmt ráðgjöf Haf-
rannsóknastofnunar en 
mikill árangur hefur náðst 
í uppbyggingu þorsk-
stofnsins. Vissar áhyggjur 
vegna slakrar  nýliðunar 
nokkurra hlýsjávarstofna. 
Hafrannsóknastofnunin 
hyggst fylgjast náið með 
breytingum á ástandi 
sjávar, aðallega hitastiginu.



Vökvakerfislausnir  
farartækja einnig  
búnaður fyrir skip

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

Danfoss hf. Skútuvogi 6, 104  Reykjavík, Sími: 510 4100, www.danfoss.is 
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Útgerðarfyrirtækið 
Ögurvík sérhæfir 
sig í veiðum og 
sölu sjávarafurða
Útgerðarfyrirtækið Ögurvík var 
stofnað 1971 og í upphafi var 
rekstur fyrirtækisins bundinn við 
útgerð tveggja togskipa. Þessir 
togarar voru Ögri og Vigri. Árið 
1985 varð mikil breyting á rekstri 
fyrirtækisins er keyptur var nýr 
verksmiðjutogari, Freri, sem jók 
stórlega sóknargetu, afla og gæði 
aflans. 1992 var keyptur annar 
verksmiðjutogari, Vigri, sem er 
meðal nútímalegustu og stærstu 
verksmiðjutogara íslenska fiski-

skipaflotans. Sama ár opnaði 
Ögurvík sölu- og útflutningsskrif-
stofu sem gerir fyrirtækinu kleyft 
að stjórna alfarið öllum rekstrar-
þáttum fyrirtækisins auk þess sem 
skrifstofan sér einnig um sölu og 
útflutning á vörum frá mörgum 
öðrum íslenskum fyrirtækjum í 
sjávarútvegi. Helstu sjávarafurð-
irnar eru þorskur, ýsa, ufsi, karfi, 
langa, steinbítur, grálúða, skarkoli, 
síld, loðna og rækja en helstu við-
skiptalöndin eru Bretland, Þýska-

land, Danmörk, Finnland, Frakk-
land, Spánn, Portúgal, Grikkland, 
Ísrael, Bandaríkin, Japan, Taívan 
og Kórea. Gott samstarf er einnig 
við erlenda birgja og útgerðir um 
markaðssetningu afurða þeirra. 
Ögurvík hefur einnig framleitt 
toghlera fyrir fiskiskip af öllum 
stærðum í gegnum dótturfyrirtæki 
sitt, Hleragerðina. Unnið hefur 
verið við þróun og prófanir á arf-
taka rauðu Klassic botnhleranna, 
en rannsóknir og prófanir á ná-
kvæmum hleramódelum fóru fram 
í Hirtshals, en þessi nýja kynslóð 
toghlera heitir Effectus. 

Aflaverðmæti 423 millj-
ónir króna
„Vigri kom úr síðustu veiðiferðinni 
með aflaverðmæti upp á 423 millj-
ónir króna, en afli upp úr sjó var 
1100 tonn. Þetta var blandaður afli, 
um 280 tonn af þorski, 90 tonn af 
ýsu, 280 tonn af ufsa og liðlega 370 
tonn af gullkarfa. Togarinn var að-
allega á veiðum sunnan við landið. 
Eftir þessa veiðiferð var farið í 
viðhaldsverkefni, m.a. skipt um kæli-
kerfi úr Freon yfir í umhverfisvænna 
kælikerfi. 

Vigri fór svo í síðustu viku á mak-
rílveiðar, en makríllinn er að veiðast 
aðallega út af Reykjanesi og vestur 
með landinu. Makríllinn er búinn 
að hrygna og fer nú væntanlega að 
fitna sem gefur meira aflaverðmæti. 
Nokkur skip hafa þegar hafið veiðar, 
m.a. nokkur skip úr Vestmannaeyja-
flotanum,“ segir Hjörtur Gíslason, 
framkvæmdastjóri Ögurvíkur. 

Rauðu toghlerar Hleragerðarinnar njóta verðskuldaðrar viðurkenningar 
og vinsælda.

Hjörtur Gíslason, framkvæmdastjóri 
Ögurvíkur.

landað úr Vigra RE í Reykjavíkurhöfn. Framan við Vigra er Vörður ÞH frá 
Grenivík.

Þegar svart verður 
hvítt og þorskaflinn 
áfram í lágmarki
Haustið 1975 lagði Hafrannsóknar-
stofnun fram tillögur um hámarks-
afla á þorski og fleiri botnlægum 
tegundum fyrir árið 1976. Skýrslan 
var brátt nefnd svarta skýrslan, 
vegna þess hve hún þótti draga 
upp dökka mynd af ástandi þorsk-
stofnsins. Svarta skýrslan boðaði 
tímabundið yrði dregið úr þorsk-
veiðum um ríflega 35% og aðeins 
veidd 230 þúsund tonn til þess að 
fá fljótt og örugglega 500 þúsund 
tonna jafnstöðuafla. Hugmynda-
fræði Hafró í rágjöfinni við gerð 
svörtu skýrslunnar árið 1975 var 
nákvæmlega sú sama og stofnunin 
fylgir nú árið 2015. Lagt var til þá 
að draga sérstaklega úr sókn í yngstu 
aldurhópana í veiðinni þ. e. í þriggja 
ára og fjögurra ára þorsk og stækka 
elstu árganga hrygningarstofnsins 
til að fá meiri nýliðun. 

Stjórnvöld hundsuðu svörtu skýr-
sluna og stóðu lengi á móti niður-
skurðarstefnunni, en upp úr 1990 
hafa stjórnvöld fylgt ráðgjöf Hafró 
upp á punkt og prik með hræðilegum 
afleiðingum fyrir atvinnugreinina. 
Fyrir daga niðurskurðarstefnunnar var 
árlegur þorskafli að jafnaði helmingi 
meiri en hann er nú eða 400 þúsund 
tonn. Frá árinu 1994 hefur þorskafl-
inn á Íslandsmiðum verið að sveiflast 
í kringum 200 þúsund tonn á ári með 
stefnunni sem átti að skila 500 þúsund 
tonna jafnstöðuafla. 

Kolsvart ár 1975 orðið 
skjannahvítt 2015
Það er sláandi staðreynd að svarta 
skýrslan sem þótti boða hræðileg 
ótíðindi fyrir þjóðarhag lagði til að 
þorskaflinn árið 1976, yrði einungis 
230 þúsund tonn og ári síðar var lagt 
til að veiðin yrði 290 þúsund tonn, 
sem er rúmlega 50 þúsund tonnum 
meira en það sem lagt er til að veiða 
á næsta fiskveiðiári. Engu að síður þá 
kynnir forstjóri Hafró 239.000 tonna 
aflaheimildir, sem afgerandi árangur af 
fiskverndaraðgerðum síðustu áratuga. 
„Þessi árangur sé skólabókardæmi um 
hve miklu friðunarstefnan hafi skilað,“ 
sagði hann í viðtali við Sjónvarpið og 
skömmu síðar hlaut hann fálkaorðuna 
fyrir vísindastörf. Vel að merkja, aflinn 
er miklu mun minni en það sem kom 

á land af Íslandsmiðum árið 1922. Það 
sem þótti kolsvart árið 1975 virðist vera 
orðið skjannahvítt árið 2015. 

Á árum áður þegar árleg þorskveiði 
var löngum um 400 þúsund tonn á ári 
var verið að taka 35-40% úr stofninum 
samkvæmt útreikningum Hafró. Þegar 
þeim þótti ekki nóg að gert í friðuninni 
var ákveðið að taka upp aflareglu, þ. e. 
að veiða ákveðinn hluta úr stofninum 
eins og þeir áætluðu hann á hverju 
ári. Nú er þessi aflaregla komin niður 
í 20%. Ef nú væri veitt eftir gamla 
módelinu yrði ársaflinn tæp 500 þús-
und tonn. Þorskstofninn er nú álitinn 
vera 1,3 milljónir tonna og hefur ekki 
verið stærri síðan 1980, þá var hann 
1,5 milljónir tonna. Árið 1981 var afl-
inn 470 þúsund tonn, eða um 40% af 
stofni. Hverfandi líkur eru á að stofn-
inn geti stækkað mikið meira, og með 
sama áframhaldi takmarkast hámarks 
þorskafli við 250 þúsund tonn á ári. 
Svona stór stofn er þungur á fóðrum 
og veruleg hætta er á að stofninn geti 
minnkað snögglega ef skilyrði breytast. 
Allir vita hvað þá gerist, aflinn verður 
skorinn niður samsvarandi. 

Tekjur af þorskveiðum að-
eins helmingur af því sem 
þær gætu verið
Sett hefur verið fram rökstudd gagn-
rýni á þessa friðunarstefnu en hvorki 
fiskifræðingar Hafró eða ráðandi 
stjórnmálamenn hafa vilja ræða þau 
mál af alvöru. Meðan svo er verður 
fiskveiðiþjóðin að búa við að tekjur af 
þorskveiðum einu séu aðeins helm-
ingur af því sem þær gætu verið. 

Sigurjón Þórðarson, Skagafirði
líffræðingur

Sigurjón Þórðarson.
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Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
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sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.
Margar stærðir í boði.

Isabella hægindasófi
Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði.  
Fáanlegur í mörgum stærðum, litum og útfærslum. 

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES hægindasófi

Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga. Margir litir í boði.

Walton hvíldarsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
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Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. Öflugt 
og sterkt svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

Demetra svefnsófi
Nettur en samt sterkbyggður svefnsófi frá Calia á Ítalíu.
Góðar dýnur í breiddunum 120-140-160cm. 
Fjölmargir litir í tauáklæðum, ásamt leðurútfærslum.

Calia svefnsófi
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Útgerðarsaga Bíldudals 
frá upphafi 19. aldar til 
loka síðari heimstyrjaldar
Pétur J. Thorsteinsson mikla upp-
byggingu á Bíldudal um 1880 og 
þegar hann fer að hafa vetursetur 
í Kaupmannahöfn eftir 1890 var 
komið blómlegt þorp við Arnarfjörð 
með 300 – 400 íbúum og atvinnulífið 
í blóma. En 1904 selur Pétur verslun-
arstjóra sínum reksturinn og tekur 
þá við fyrirtækið Hannes Stephen-
sen & Co. En 1907 kaupir Pétur allar 
eignirnar og er þá að stofna svokallað 
„Milljónafélag.“ Jukust þá umsvif á 
Bíldudal til muna en þetta félag lifði 
ekki lengi, varð gjaldþrota 1914. Eftir 
það hafði Pétur ekki nein afskipti af 
Bíldudal heldur bjó í Hafnarfirði 
og fór síðar út í togaraútgerð ásamt 
bróður sínum. Atvinnulíf á Bíldu-
dal var lamað en þó mun Hannes 
Stephensen hafa verið með einhvern 
rekstur og útgerð fram undir 1930. 
Það er athyglisvert að umsvi Pétur 
byggði hér upp hátt í 400 manna þorp 
en nú 130 árum seinna eru íbúar 
rúmlega 200. 

1932 er stofnað hlutafélagið Draupnir 
sem kaupir línuveiðarann Sæbjörgu 
GK-9 159 brl. stálskip sem fékk nafnið 
Ármann BA-7 og smíðað 1904 kom það 
til Bíldudals í desember 1932. Hluthafar 
í þessu félag voru mest sjómenn sem 
voru að skapa sér atvinnu. 1933 er 
stofnað annað félag um kaup á línu-
veiðara það er Verðandi hf. og keypti 
það félag línuveiðarann Þormóð MB-61 
191 brl stálskip frá Akranesi og fékk 
það skip nafnið Geysir BA-10. Rekstur 
þessara línuveiðara gekk erfiðlega. 

Heimskreppan 1930 setti svip sinn 
á allt næstu ár. Ekki voru þessi skip 
lengi í eigu Bílddælinga. Geysir slitn-
aði upp og rak yfir Arnafjörð 1936 og 
var talinn ónýtur. Ármann BA-7 var 
seldur 15. júní 1937 til Reykjavíkur 
og gerður út til 1956. Það má segja að 
óheppni hafi elt Bílddælinga með þessi 
skip. Þegar heimsstyrjöldin síðari skall á 
1939 hækkaði verð á svona skipum gíf-
urlega vegna þess að þau þóttu hentug 
til ísfiskflutninga til Englands. Geysir 
var orðinn ónýtur en ef þeir félagar í 
Draupnir hefðu þraukað 1,5 – 2 ár í 
viðbót hefðu þeir komið frá þessari 
útgerð sem stór auðugir menn. 1932 
kaupir Útgerðarfélagið Njáll hf. eikar-
bátinn Ægir BA-137 13 brl. En hann var 
endurbyggður og lengdur á Bíldudal 
1942 og mældist þá 17 brl. Var hann í 
útgerð næstu ár en talinn ónýtur 1952. 
1935 lætur Jens Hermannsson smíða 
fyrir sig á Bíldudal bátinn Jón formaður 
BA-64 sem var smíðaður úr eik og furu 
og var 7 brl. . 10. apríl 1943 selur Jens 
bátinn bræðrunum Ragnari og Gunnari 
Jóhannsson, sem gáfu honum nafnið 
Hafþór BA-16. Þeir bræður selja svo 
þennan bát í október 1944 til Grinda-
víkur. 

Eikarbátar smíðaðir  
á Bíldudal
1939 er smíðaður á Bíldudal 6 brl. 
bátur úr eik og furu sem fékk nafnið 
Kári BA-265. Eigandi hans var Jón Kr. 
Jóhannesson Bíldudal og átti hann bát-
inn fram undir 1990 en þá kaupir Krist-
ján Pálsson bátinn og setur hann uppí 
fjöru á Krosseyri og þar varð báturinn 
ónýtur. 1940 kaupir útgerðarfélagið Örn 

hf. vélbátinn Svan NK-53. En hann var 
skráður á Bíldudal sem Svanur BA-268. 
Báturinn var endurbyggður og lengdur 
1942 og mældist eftir það 15 brl. Hann 
var talinn ónýtur og tekin af skrá 1960. 
Ekki er vitað hverjir voru eigendur að 
þessu félagi en Sigurmundur Jörundsson 
mun hafa verið skipstjóri lengst af. 1940 
er smíðaður á Bíldudal 5 brl. Eikarbátur, 
Steinbjörg BA-273 en eigandi var Sölvi 
Bjarnason á Bíldudal. Síðar eignuðust 
synir Sölva þeir Páll og Eleseus bátinn og 
áttu hann til 1961. 1940 kaupa Kristján 
Reinaldsson o. fl. í Selárdal bátinn Hin-
rik ÍS-278 og fékk hann einkennisstafina 
BA-278. Síðar flytur Kristján til Bíldu-
dals með bátinn og er þá meðeigandi 
hans Jón Kristmundsson. Hinrik BA-278 
var seldur til Flateyrar um 1960. 

Togarinn Baldur  
keyptur til Bíldudals
1941 kaupi Fiskveiðihlutafélagið Njáll 
togarann Baldur RE-244 315 brl. stálskip 
og er það skráð á Bíldudal sem Baldur 
BA-290 en það er síðan selt 20. febrúar 
1952 til niðurrifs í Belgíu. 1942 kaupir 
Fiskveiðihlutafélagið Njáll Þormóð NB-
85 101 brl. eikarskip frá Akranesi og 
var það skráð á Bíldudal sem Þormóður 
BA-291 en ekki er kunnugt hverjir voru 
eigendur Fiskveiðihlutafélagsins Njáls 
hf. og hvort Útgerðarfélagið Njáll hf. 
var sama félagið og Fiskveiðihlutafélagið 
Njáll. Líklegt er að þessar útgerðir hafi 
verið á vegum Gísla Jónssonar alþingis-
manns. 

Þormóður ferst út af 
Garðskaga og með  
honum 24 farþegar og  
7 manna áhöfn
Þormóður BA-291 fórst út af Garðskaga 
18. febrúar 1943 og með 7 manna áhöfn 
og 24 farþegum og er það eitt mest áfall 
sem yfir Bíldudal hefur dunið. Var allt 
lamað á Bíldudal eftir þetta hörmu-
lega slys. Næstu ár á eftir er útgerðin 
á staðnum aðallega trillur og litlir þil-
farsbátar. 1945 er keyptur til Bíldudals 
báturinn Egill Skallagrímsson BA-282 
sem var 12 brl. eikarbátur. Eigendur 
voru Rafn Sveinbjörnsson, Guðbjartur 
Ólafsson, Guðmundur Guðmundsson 
og Sigurður Helgason. Bátinn rak á land 
á Bíldudal 4. apríl 1951 og eyðilagðist. 
Það er athyglisvert að á þessum litlu 
þilfarsbátum þótti sjálfsagt að stunda 
vetraróðra og sækja jafnveð suður á 
Látraröst. 

Sæmundur G. Ólafsson 
kemur til Bíldudals
Í stríðslok kemur Sæmundur G. Ólafs-
son til Bíldudals og gerist skólastjóri en 
hann átti eftir að hafa mikil og jákvæð 
afskipti af útgerð á Bíldudal. 1946 er 
keyptur til Bíldudals vélbáturinn Valur 
MB-18 smíðaður í Danmörku úr eik 
og furu, 22 brl. að stærð. Báturinn fékk 
nafnið Jörundur Bjarnason BA-65 og 
voru eigendur Bjarni Jörundsson, Gísli 
Friðriksson og Sæmundur G. Ólafsson. 
Þennan bát áttu þeir félagar til ársins 
1957. 

Ingunn AK verður Ísleifur VE 
í eigu Vinnslustöðvarinnar
- Faxi RE verður Kap VE
Vinnslustöðin hf. í Vestmannaeyjum 
hefur fest kaup á uppsjávarskipunum 
Ingunni AK og Faxa RE. Ákveðið hefur 
verið að Ingunn fái nafnið Ísleifur VE 
og Faxi verður Kap VE. Vinnslustöðin 
hefur einnig gengið frá ráðningu yfir-
manna á skipin en um er að ræða menn 
með áratuga reynslu af sjó og farsælan 
starfsferil hjá Vinnslustöðinni. Skip-
stjórar á Ísleifi VE verða Helgi Geir 

Valdimarsson og Eyjólfur Guðjónsson 
og yfirvélstjóri Guðjón Gunnsteinsson. 
Skipstjórar á Kap VE verða þeir Gísli 
Þór Garðarsson og Jón Atli Gunnars-
son og yfirvélstjóri Örn Friðriksson. 

Sighvatur Bjarnason VE verður áfram 
gerður út frá Vinnslustöðinni á svokall-
aðar partrollsveiðar og á loðnuvertíðum 
eins og þurfa þykir en skipstjóri verður 
Jón Atli Gunnarsson. 

Ingunn AK áður en hún var afhent nýjum eigendum. Við komu nýs skips til 
HB-Granda, Venusar NS, sem smíðað var í Tyrklandi, var Ingunn AK seld til 
Vestmannaeyja. HB-Grandi hefur einnig gengið frá sölu á frystitogaraum Júní, 
sem áður hét Venus HF-519 og var smíðaður á Spáni árið 1973, til grænlenska 
sjávarútvegsfélagsins Enoksen Seafood AS. Söluverðið er 12,2 milljónir danskra 
króna, eða um 243 milljónir íslenskra króna. Skipið hefur verið skráð á nýja 
eigendur og heitir Maja E.

Bíldudalur.

Minnisvarði var reistur á Bíldudal til heiðurs hjónunum Pétri J. Thorsteinsson 
og Ásthildi Thorsteinsson.

Sjómannafélag 
Eyjafjarðar hvetur 
félagsmenn til að 
greiða í sjúkra- og 
orlofssjóð félagsins
Á aðalfundi Sjómannafélags Eyj-
arðar var samþykkt eftirfarandi 
tillaga stjórnar: „Þeir sjómenn 
sem starfa á skipum sem skráð er 
erlendis og fái greidd laun sín inn 
á banka á Íslandi, eiga þess kost að 
greiða 1% af sínum brúttólaunum 
til sjúkrasjóðs félagsins og 0,25% til 
orlofssjóðs félagsins. Með þessum 
greiðslum öðlast viðkomandi 
sjómaður rétt til allra greiðslna 
úr þessum sjóðum. Greiðslurnar 
í sjóðina skulu inntar af hendi 
mánaðarlega, þ.e.a.s. gjalddagi 
greiðslna er síðasti dagur næsta 
mánaðar eftir launamánuð og er 
eindagi mánuði síðar. Launaseðlar 
verða að fylgja með skilagrein 
gjaldanna.“

Konráð Alfreðsson, formaður 
Sjómannafélags Eyjafjarðar, segir 
að þessi tillaga hafi verið lögð fram 
af gefnu tilefni. „Útgerðirnar neita 
að greiða þessi gjöld til stéttarfélags 

sjómannanna og halda þeim því ekki 
eftir við launauppgjör. Til að halda 
þessum sjálfsögðu réttindum í nú-
tíma þjóðfélagi verða sjómennirnir 
því að sjá sjálfir um þessar greiðslur. 
Við höfum mörg dæmi um það að 
menn hafi hreinlega ekki vitað að þeir 
hafi misst réttindi innan sjúkra- og 
orlofssjóðs félagsins,“ segir Konráð. 

Sjómenn hafa nú verið án samn-
inga í liðlega 4 ár og segir Konráð 
engin teikn á lofti um að farið verði 
að setjast að samningaborðinu. 
„Útgerðarmenn vilja hækka þann 
kostnað sem kemur til við hluta-
skiptin, halda meiru eftir fram hjá 
skiptum. Við getum að sjálfsögðu 
ekki sætt okkur við það, enda er það 
launalækkun en ekki launahækkun.“ 
Líklega hefðu þau stéttafélög sem 
hafa verið að semja að undanförnu 
undir stjórn nýs ríkissáttasemjara, 
Bryndísar Hlöðversdóttur, ekki sætt 
sig við slíkt tilboð. 

Konráð Alfreðsson, formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar.      / mynd: Vikudagur.
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Bjart framundan 
á Þórshöfn á 
makrílvertíð
Ísfélag Vestmannaeyja rekur frysti-
hús og mjölverksmiðju á Þórshöfn á 
Langanesi. Frystihúsið er hvoru tveggja, 
bolfiskvinnslufrystihús og uppsjávar-
frystihús. Siggeir Stefánsson er oddviti 
Langanesbyggðar er framleiðslustjóri. 
Mjölverksmiðja á Þórshöfn hefur mikið 
verið endurbætt og afköstin aukin á 
undanförnum árum. Verksmiðjan af-
kastar um 1.000 tonnum af hráefni á 
sólarhring. Rafn Jónsson verksmiðju-
stjóri segir næg verkefni hafa verið að 
undanförnu og framhaldið sé bjart. 
Bátarnir Suðurey og Dala-Rafn afla 
fyrir frystihúsið og landa þeir ýmis á 
Þórshöfn eða í Vestmannaeyjum en 
aflanum er þá ekið strax. norður til að 
viðhalda ferskleika hráefnisins. „Mak-
rílveiðarnar eru byrjaðar og reikna ég 
með að fá afla af Heimaey og fleiri 
bátum til vinnslu hér. Við stefnum að 
því að vinna sem mest af makrílnum 
til manneldis, hann er . þá hausskorinn 

og heilfrystur. Það sem ekki er hægt 
að vinna og hratið fer í mjölvinnslu, 
allt er nýtt.“

Rafn segist reikna með að framleiðslan 
fari að mestu til Rússlands og Úkraínu ef 
framleiðslan fæst greidd, en eitthvað mun 
vera lítið um peninga þarna fyrir austan 
til að greiða fyrir þessa úrvals framleiðslu 
að mati Rafns Jónssonar verksmiðjustjóra 
sem mun koma frá Þórshöfn. Rafn segir 
ekkert atvinnuleysi í sveitarfélaginu 
Langanesbyggð, allir fái vinnu sem eftir 
henni sækjast og nenna að vinna. 

Fundur fólksins var 
haldinn í Vatnsmýrinni
- SFS þátttakandi í hátíðinni

Fundur fólksins var lífleg þriggja 
daga hátíð um samfélagsmál í Nor-
ræna húsinu og næsta nágrenni þess 
dagana 11. til 13. Júní sl. Slegið var 
upp tjaldbúðum og skemmtilegir 
kofar settu svip á hátíðarsvæðið 
þar sem ýmislegt var að sjá, fá eða 
kaupa en ýmiss félagasamtök voru 
með starfsemi alla hátíðina. Í bland 
við líflegar umræður voru tónlist-
aratriði. 

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 
SFS, tóku þátt í hátíðinni og mun voru 
meðlimir í Tjaldi atvinnulífsins þar 
sem voru fjöldi fyrirlestra alla hátíð-
isdagana. Hátíðin, Fundur fólksins, 
var vettvangur fyrir samfélagsum-
ræðu, fundir, málþing, fyrirlestrar, 
tónlistaratriði og líflegar uppákomur 
frá morgni til kvölds, bæði innan og 
utandyra. Rætt var um pólitíska hug-
myndafræði á annan hátt en færi gefst 
í pólitísku þrasi hversdagsins. Öllum 

stjórnmálaflokkunum sem sæti eiga á 
Alþingi var boðin þátttaka og sáu þeir 
flestir ástæðu til að mæta. 

Fundur Fólksins er fyrsta hátíð 
sinnar tegundar á Ísland en samb-
ærilegar hátíðir eru orðnar ómissandi 

hluti af hverju sumri á öllum hinum 
Norðurlöndunum. Sú þekktasta er án 
efa Almedalsveckan í Svíþjóð, sem er 
orðin einn stærsti og mikilvægasti 
vettvangur sænskrar samfélagsum-
ræðu. 

Konur voru fjölmennar á hátíðarsvæðinu við Norræna húsið alla dagana. 
Hér eru, taldar frá vinstri, þær Ragnheiður Sigurðardóttir UMFí, Ólöf Ósk-
arsdóttir landvernd, Una María Óskarsdóttir forseti Kvenfélagasambands 
íslands og Auður Styrkársdóttir formaður 100 ára afmælisnefndar kosn-
ingaréttar kvenna.

Þórshöfn. Frystihús og mjölvinnsla 
fremst á tanganum.

Einar Sigurðsson bátasmiður: 

Gerði Fáskrúðsfjörð að stórveldi í bátasmíði
Áttunda apríl 1997 hefði Einar Sig-
urðsson, bátasmiður á Fáskrúðsfirði, 
orðið eitt hundrað ára gamall en hann 
var fæddur á Djúpavogi. Verkalýðs- og 
sjómannafélag Fáskrúðsfjarðar heiðr-
aði minningu stórbrotins velgjörðar-
manns og máttarstólpa byggðarlagsins 
með því að reisa honum minnisvarða 
í skrúðgarðinum á Fáskrúðsfirði og 
framan við hann stendur einn bátur 
hans, REX. Einar Sigurðsson gerði 
sjávarplássið Fáskrúðsfjörð að stór-
veldi í bátasmíði á Austfjörðum og 
þótt víðar væri leitað um strendur 
landsins. Talið er að fyrr á öldum 
hafi austfirskir bátar verið minni en 
í öðrum landshlutum. Á tímabilinu 
1397 - 1570 munu 27 teinæringar 
(með fimm árar á borð) vera nefndir 
í Fornbréfasafni en enginn þeirra 
á Austurlandi og frá 1186 - 1570 
eru engir áttæringar nefndir fyrir 
austan, en a.m.k. 43 annars staðar 
en nokkurra sexæringa mun þó vera 
getið. Fram á fyrsta tug þessarar 
aldar var svipað uppi á teningnum, 
stærstu bátar í eigu Íslendinga voru 
ekki austfirskir. Því er líklegt að Aust-
firðingar hafi einkum notast við fjögra 
og tveggja manna för og í litlum mæli 
sexæringa. Ástæða þess að austfirskir 
bátar voru ekki stærri er sú að ekki 
var róið fyrir Austurlandi á vetrum, 
heldur um sumur, vor og haust. Til 
sóknar á miðin á þeim árstímum 
þurfti ekki stórra báta við. Alveg 
fram til þessarar aldar voru bátar á 
Austurlandi smíðaðir úr rekaviði eða 
viði úr strönduðum skipum, að því er 
heimildir greina. 

Veiðiskapur á Austfjörðum 
með útlendu sniði
Sú umbylting varð í austfirskri útgerð 
á síðustu áratugum 19. aldar að Fær-
eyingar og síðar Norðmenn tóku að 
flykkjast á fiskimiðin fyrir Austurlandi. 
Bjarni Sæmundsson fiskifræðingur 
tók svo til orða árið 1898 að „allur 
veiðiskapur er nú á Austfjörðum með 
útlendara, þ. e. færeysku og norsku, 
sniði en nokkurs staðar annars staðar 

á landinu,“ og í byrjun þessarar aldar 
voru langflestir austfirskir bátar smíð-
aðir erlendis. Hér er átt við árabáta því 
þegar bjarma tók af nýrri öld hélt tími 
vélbáta innreið sína á Austfirði. Stefán 
Th. Jónsson á Seyðisfirði var þar frum-
kvöðullinn en hann keypti árið 1904 
mótorbát í Danmörku. Var báturinn 
látinn heita Bjólfur og kom til landsins 
í aprílmánuði. Þegar í stað lukust augu 
útgerðar- og sjómanna upp fyrir því að 
þar var komið fley sem fengur væri í. 
Stefán auglýsti að þeir sem vildu gætu 
pantað hjá sér mótor og bát „. . . hingað 
kominn með öllum áhöldum . . .“ Er 
ekki að orðlengja það að innfluttum 
dönskum bátum fjölgaði svo ört hér á 
landi að ekki leið á löngu þar til danskar 
bátasmíðastöðvar höfðu ekki undan að 
sinna eftirspurn frá Íslandi. Hlaut þá 
að draga til þess sem raunin varð að 
Íslendingar kæmu sjálfir á laggirnar 
bátasmíðastöðvum. Voru tvær settar 
upp í byrjun, á Seyðisfirði og Eskifirði. 
Hin seyðfirska snemma árs 1905 og var 
Stefán Th. þar að verki og umsjón með 
því hafði Friðrik Gíslason úrsmiður. 
Fyrsti báturinn var Lagarfljótsormurinn 
og flutti fólk og varning á Lagarfljóti. 
Þórarinn Tulinius átti bátasmíðastöð-
ina á Eskifirði. Fyrri hluta árs 1906 
tók stöðin til starfa og stýrði smíðinni 
danskur mótorbátasmiður. Þessar fyrstu 
vélbátasmíðastöðvar áttu að vísu ekki 

langlífi að fagna en vélbátaöldin var 
gengin í garð og að fyrstu stöðvunum 
slepptum tóku allmargir til hendinni 
við bátasmíðar og verður haft fyrir satt 
að þriðji fjörðurinn, þar sem bátar voru 
smíðaðir, hafi verið Norðfjörður. Eftir 
fyrstu hrinuna í vélbátasmíði á Aust-
fjörðum dró brátt verulega úr starf-
seminni og fyrstu bátasmíðastöðvarnar 
lögðu upp laupana eða færðust minna 
í fang. 

Fyrstu innfluttu vélbátarni
Fyrstu innfluttu vélbátarnir voru súð-
byrtir tvístefnungar eins og það er 
kallað, með því er átt við að borðin í 
skrokknum mynduðu skarsúð þar sem 
hvert borð, talið að ofan, gekk að hluta 
yfir á næsta borð fyrir neðan og stefni 
voru að framan og aftan(skutur). Borð 
og bönd (v-laga máttarviðir sem liggja 
þvert um bátinn og borðin eru boltuð 
og hnoðnegld gegnum böndin og líkja 
mætti við sperrur í húsi) voru úr eik. 
Bátarnir voru jafnan 6-10 tonn á stærð 
(þ. e. báru þann þunga) og vélarkraftur 
6-10 hestöfl. Um vélina var skýli eða 
kassi því að henni varð að hlífa. Í fyrstu 
voru bátarnir opnir, þilfarslausir, og eftir 
fá ár höfðu flestir verið styrktir með því 
að fjölga böndum og var lúkar settur 
að framanverðu. Síðar voru þeir með 
stýrishúsi. 

Um tvítugt hélt Einar til Reykjavíkur, 

vann og nam um skeið í trésmiðju Völ-
undar og lauk jafnframt iðnskólanámi 
og varð meistari í húsasmíði. Eftir það 
fór hann til náms og starfa í húsasmíði 
á Sandnesi í Noregi. Síðar lærði Einar 
skipateikningar í Reykjavík og hlaut 
meistararéttindi í skipasmíði. Árið 
1921 settist Einar að á Fáskrúðsfirði og 
hófst handa við iðngrein sína. Stofnaði 
hann trésmíðafyrirtæki ásamt Bene-
dikt Sveinssyni húsasmið. Hlaut það 
nafnið „Trésmíðaverksmiðja Austur-
lands.“ Samstarf þeirra Benedikts varð 
skammætt og að því loknu starfrækti 
Einar fyrirtækið einn síns liðs. Það var 
í sjóhúsi föður hans og síðar, þegar um-
svifin jukust, fjölgaði húsunum, byggð 
voru bátaskýli og hús undir vélsmíði 
og verslun. Verkstæðishúsin voru innst 
í Búðaþorpi skammt fyrir utan Odda, 
íbúðarhús Einars sem hann hafði reist 
sjálfur. Verkstæðið var jafnan kennt við 
Odda og nefnt Oddaverkstæðið. 

Ekki þýddi að hefja trésmíðar áhalda-
laus. Sá Einar í blaði að danskt fyrirtæki 
auglýsti trésmíðavélar svo að hann brá 
undir sig betri fætinum, hélt til Dan-
merkur og samdi við fyrirtækið um kaup 
á vélum og komu þær til Fáskrúðsfjarðar 
1925. Þær helstu voru; stór bandsög, 
hjólsög og þykktarhefill, knúnar með 
olíumótor úr bát föður hans þangað til 
rafmagn leysti hann af hólmi. Þá þurfti 
og að kaupa handverkfæri, sem urðu 

mörg rafknúin í tímans rás. Umsvifin 
urðu brátt mikil, hann hafði samtímis 
undir eða í smíðum, auk bátasmíðinnar, 
hús á Búðum, prestshúsið á Kolfreyju-
stað, Franska spítalann, sem verið var að 
endurreisa í Hafnarnesi, og hús á Þor-
valdsstöðum í Breiðdal sem reist var úr 
afgangsviði úr gamla spítalanum. Árið 
1926 tók hanna að sér að smíða opinn 
vélbát sem hann ætlaði raunar sjálfum 
sér en seldi þó bóndanum á Urðarteigi 
við Berufjörð. Lauk hann því verki á 
mánuði eða svo. Gekk það svo greið-
lega að það hvatti hann til frekari dáða 
í bátasmíði og næstu áratugi runnu út af 
Oddaverkstæðinu fjölmargar trillur og 
skektur. Sjálfum taldist Einari svo til að 
hann hefði smíðað um 100 opna vélbáta 
á starfsferli sínum og tugi árabáta. Þil-
farsbátarnir urðu tuttugu. Í bátasmíði 
fór Einar Sigurðsson ekki troðnar slóðir, 
hún mótaðist einkum af hugmyndum 
hans sjálfs um það hvernig bátar ættu að 
vera til að hæfa og standast sjólag fyrir 
Austurlandi, þar sem straumkast getur 
verið mikið og hnútar myndast. Bátarnir 
voru jafnan 22 fet á lengd og um 6 fet á 
breidd með um 20 þverböndum. Eftir 
að þremur 19 tonna bátum fyrir Sam-
vinnufélag Búðahrepps var hleypt af 
stokkunum 1935 lá smíði þilfarsbáta 
á Fáskrúðsfirði að mestu leyti niðri til 
ársins 1944. Árið 1960 var á Oddaverk-
stæðinu smíðaður 13 tonna þilfarsbátur, 
Andey. Sá bátur var fyrsti frambyggði 
vélbáturinn á Austurlandi. Kostir fram-
byggðra báta eru t.d. þeir að dekkrými 
er þá meira og áhöfnin er í skjóli þegar 
mikil bræla er. Síðasti þilfarsbáturinn, 
sem smíðaður var á Oddaverkstæðinu 
undir stjórn Einars, var Hafborg 1967. 

Árið 1929 gekk Einar að eiga Þór-
hildi Þorsteinsdóttur frá Löndum í 
Stöðvarfirði, dótturdóttur séra Gutt-
orms Vigfússonar í Stöð og eignuðust 
þau sex börn. Þórhildur lést 1940 af 
barnsförum en síðar giftist hann Unni 
Pétursdóttur frá Rannveigarstöðum í 
Álftarfirði. Hann var sæmdur riddara-
krossi fálkaorðunnar og varð heiðurs-
borgari Búðakauptúns. Einar lést 3. 
febrúar 1984. 

Minnisvarði um Einar Sigurðsson 
húsa- og skipasmíðameistara í Odda 
og heiðursborgara Fáskrúðsfjarðar.

REX NS-3, byggður af Einari Sigurðsson 1963. Settur upp til minningar um 
tréskipasmíði á Fáskrúðsfirði.
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Ekkert fjármagn 
til dýpkunar 
Grynnslanna
Vegagerðin á ekkert fé aflögu til 
að leggja í dýpkun á svokölluðum 
Grynnslum sem nánast loka innsigl-
ingunni til Hornafjarðar. Innanrík-
isráðherra vill ekki lofa aukafjár-
veitingu á þessu stigi og nauðsynlegar 
dýptarmælingar eru ekki hafnar. Er 
beðið eftir því að skip strandi þarna? 

Dýpi á Grynnslunum, fyrir utan inn-

siglinguna til Hafnar í Hornafirði, hefur 
minnkað svo mikið að skip komst þar 
ekki um með afla nema á nær sléttum 
sjó, og helst á stórstraumsflóði. Út-
gerðarfyrirtækið Skinney-Þinganes 
hefur látið kafara botnskoða eitt skipa 
sinna og kom í ljós að það er orðið sand-
fægt á öllum kilinum frá stefni aftur að 
stýri en áður rakst aðeins framendinn 

niður. Allur útflutningur perlumöl og 
sandi frá Horni hefur stöðvast. 

Sandsöfnun á Grynnslun-
um eru náttúruhamfarir
Sigurður Guðmundsson, forstöðu-
maður Hornafjarðarhafnar, segir að 
bæjaryfirvöld líti svo á að óvenju mikil 
sandsöfnun í Grynnslunum í vetur sé 
náttúruhamfarir og því eigi ríkið að 
borga fyrir dýpkun. Vegagerðin hefur 
hins vegar ekki heimild til að leggja fé í 
dýpkun sem ekki er á samgönguáætlun, 
öllum fjármunum sem eigi að fara til 
hafnarmála hafi þegar verið ráðstafað, 
fjármagn hafi ekki dugað og fresta 
hafi þurft mörgum verkefnum þótt 
þau væru komin á samgönguáætlun. 
Að óbreyttu þyrfti Vegagerðin að fresta 
fleiri verkefnum til að geta borgað fyrir 
dýpkun á Grynnslunum. Það sé ekki 
einfalt enda sé búið að semja um mót-
framlög frá sveitarfélögum. 

Hornfirðingar vomast  
eftir aukafjárveitingu
Ólöfu Norðdal innanríkisráðherra segir 
á vef RUV að það sé verið að athuga 
hvort aukafjárveiting komi til greina. 
„Það er ekkert hægt að úttala sig um það 
á þessu stigi nú er bara verið að athuga 
stöðuna og meta hana; hvert umfangið 
er og síðan verður tekin ákvörðun um 
næstu skref. Hinsvegar er það alveg 
ljóst að við gerum okkur alveg grein 
fyrir því hverskonar hagsmunir eru 
þarna í húfi fyrir Hornfirðinga og fyrir 
veiðarnar þar,“ segir Ólöf. Makrílveiðar 
eru að hefjast en vandséð er hvernig 
skip Hornfirðinga með fullfermi eigi 
að komast inn Hornafjarðarósin til 
löndunar að óbreyttu ástandi. 

www.velasalan.is
S. 520 0000,  Dugguvogi 4,  104 Reykjavík

Til sjávar og sveita í 75 ár

Bátar á sjó og vötn

NÝ SENDING

Vegna mikillar sölu er komin 
ný sending af Terhi bátum. 

fiar á me›al n‡tt model Terhi 445. 
Vinsamlega leitið upplýsinga hjá sölumönnum okkar.

Grynnslin. í óefni stefnir þar sem fjárveitingavaldið og Vegagerðin hefur ekki 
skilning á þeirri þörf að dýpka innsiglinguna til Hornafjarðar.

/ mynd: Þorvarður Árnason.

Margildi 
hyggst reisa 
lýsisverksmiðju 
á Austurlandi
Margildi, Grandagarði 16 í Reykja-
vík, sérhæfir sig í framleiðslu á lýsi úr 
loðnu, síld og makríl til manneldis. 
Einkennisorð Margildis eru „fersk-
leiki, gæði og hreinleiki“ sem fylgt 
er til hins ýtrasta við framleiðslu á 
úrvals lýsi. Margildi áformar að reisa 
lýsisverksmiðju á Austfjörðum sem 
skapað gæti 50-60 ný störf. Fyrir-
tækið hefur þróað nýja aðferð til að 
vinna lýsi til manneldis úr loðnu, 
síld og makríl. Mikill uppsjávarafli 
kemur að landi á Austfjörðum og 
útgerðum hefur tekist að koma hrá-
efninu mjög fersku að landi. 

Snorri Hreggviðsson, fram-
kvæmdastjóri Margildis, segir að gott 
hráefni skipti sköpum fyrir framleiðsl-
una. Fyrirtækið hefur þróað aðferð til 
að hreinsa svokölluð sterín úr lýsi af 
loðnu, síld og makríl. Það fékk nýverið 
styrk úr Uppbyggingarsjóði Austur-
lands til að kanna hvar í fjórðungnum 
yrði hentugast að reisa verksmiðju sem 
kostar þrjá og hálfan milljarð króna. 
Snorri segir að þar skipti mestu máli 
landrými og hvaða þjónusta er í boði, 
samgöngur, aðgengi að góðu vatni og 
örugg raftenging. 

„Hráefnið þarna fyrir austan er í 
miklum gæðum. Það er stutt til hafnar 
og hráefnið þess vegna gríðarlega 
ferskt. Vinnslutækninni bæði á sjó og 
í landi hefur vaxið fiskur um hrygg 
á undanförnum árum allt frá því að 
makríllinn fór að sýna sig hérna,“ segir 
Snorri. „Verksmiðjan í fullum rekstri 
mun vinna úr um 13 þúsund tonnum 
af hrálýsi árlega. 50 til 60 störf fylgja 
þessari starfsemi. Það kemur víða við 
allt frá véltækni, verkamannavinnu og 
kvenna- og verkfræði, efnafræði, við-
skiptafræðitengd störf.“

Öflugir fjárfestar eru á bak við 

verkefnið. Snorri, sem stofnaði fyrir-
tækið ásamt Erlingi Viðari Leifssyni, 
hefur unnið að verkefninu með verk-
fræðistofunni Mannviti, KPMG, Alta 
ráðgjöf, Kanon-arkítektum, Háskól-
anum á Akureyri og MATÍS. Tilrauna-
hráefni hefur fengist hjá HB Granda, 
Síldarvinnslunni og Eskju, einnig 
Vinnslustöðinni og Ísfélaginu í Vest-
mannaeyjum. Nú fer lýsi af uppsjávar-
tegundum nær eingöngu til fóðurfram-
leiðslu í Noregi. Með nýrri verksmiðju 
á Austurlandi verður breyting á og fisk-
iðjuverin geta fengið hærra verð fyrir 
besta hrálýsið. Margildi hyggst selja 
hreinsað lýsi til manneldis, einkum í 
Asíu og Norður-Ameríku. Skýrsla um 
staðsetningu verksmiðjunnar verður 
tilbúin í lok sumars en fjárfestar taka 
endanlega ákvörðun um hvar verk-
smiðjan rís. 

Ekkert hefur verið ákveðið með 
staðsetningu lýsisverksmiðjunnar. 
Kannski kemur Seyðisfjörður til 
greina ef hægt verður þar að fá 
nægilega margra starfsmenn. Fleiri 
sveitarfélög hafa örugglega áhuga 
á að verksmiðjan rísi á þeirra hafnar-
svæði og þar með auka fjölbreytni 
atvinnulífsins.

Kuldaboli í Þorláks-
höfn er fullkomið 
frystivöruhótel
Kuldaboli í Þorlákshöfn er full-
komið frystivöruhótel sem þjónar 
matvælaframleiðendum jafnt sem 
innflytjendum og útflytjendum. 
Þar er á einum stað afar tækni-
vædd geymsla fyrir frystar afurðir, 
skilvirk dreifingarstöð, sérútbúið 
skoðunarherbergi til gæðaeftirlits 
vöru og skoðunarstöð. 

Kuldaboli stenst ýtrustu kröfur 
um meðferð og geymslu matvæla og 
sérhæft vöruhótel fyrir skammtíma 
jafnt sem langtíma geymslu á frysti-
vöru. Fullkomið stjórnkerfi heldur 
kælingunni stöðugri og viðskiptavinir 
geta fengið nákvæmt yfirlit um hita-
stig á geymslutíma. Öll vara er strika-
merkt og móttaka og afhending skráð 
rafrænt um leið og varan fer á færi-
böndum inn og út úr frystigeymslu. 
Lyftarar í geymslunni eru útbúnir 
lesurum fyrir strikamerkin. Með því 

móti er tryggt að hver pallur fari á 
rétta hillu við móttöku og afhendingu

Kalt þjónusturými er um 300 m2 
fyrir framan frystigeymsluna. Þar 
er hægt að afgreiða þrjá gáma eða 
flutningabíla samtímis. Einnig er 
fullkomin aðstaða til móttöku og 
flokkunar á frosnum afurðum beint 
úr frystiskipum. Kuldaboli stendur 
fyrir traust, árangur og sveigjanlega 
þjónustu sem eru áhersluþættir starfs-
manna fyrirtækisins í samskiptum við 
viðskiptavinina. 

Frystivöruhótel Kuldabola.

Framkvæmda- og hafn-
arráð Vestmannaeyja: 

Samþykkti 
breytingar á 
aðgengi að 
Básaskers-
bryggju-2
Á fundi Framkvæmda- og hafn-
arráðs Vestmannaeyja fyrir 
skömmu lá fyrir erindi frá Eyja-
-eignum ehf. um ósk um breytta 
notkun húsnæðis og breytingar 
á aðgengi að Básaskersbryggju-2. 
Erindinu var vísað til umsagnar 
Framkvæmda- og hafnarráðs 
frá Umhverfis- og skipulagsráði. 
Einnig lá fyrir umsögn rekstrar-
aðila Herjólfs. Ráðið samþykkti 
fyrir sitt leyti fyrirhugaðar 
breytingar á húsnæði og starfsemi 
að Básaskerbryggju. Ráðið vill þó 
árétta að engin lóð fylgir húsnæð-
inu og er óheimilt að vera með 
starfsemi utanhúss. Einnig skal á 
það bent að engin bílastæði fylgja 
viðkomandi fasteign. 

Gatnagerð á Eiðinu
Fyrir skömmu voru opnuð tilboð í 
gatnagerð að Kleifum 3-7 á Eiðinu og 
barst eitt tilboð, frá Íslenska Gáma-
félaginu að upphæð 29.932.230 
krónur. Verklok eru áætluð 10. ágúst 
nk. Ráðið felur framkvæmdastjóra 
að ganga til samninga við tilboðs-
gjafa á grundvelli fyrirliggjandi 
tilboðs. 
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bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
ið

s
k

ip
t

a
b

la
ð

ið
 /

 a
x

e
l 

jó
n

 /
 0

2
0

2
2

0
0

9

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
ið

s
k

ip
t

a
b

la
ð

ið
 /

 a
x

e
l 

jó
n

 /
 0

2
0

2
2

0
0

9

Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
ið

s
k

ip
t

a
b

la
ð

ið
 /

 a
x

e
l 

jó
n

 /
 0

2
0

2
2

0
0

9
Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

HVALUR HF.

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Snæfellsbær

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Þorlákshafnarhöfn

100C 20M 60Y 10K

90C 0M 30Y 0K

CMYK

PANTONE 342 C

PANTONE 326 C

PANTONE

100% BLACK

60% BLACK

BLACK/WHITE

WHITE ON DARK BACKGROUND
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H

/1
4-

04

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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Fjóla GK-121 fær mestan 
makrílkvóta smábáta
Fiskistofa hefur birt lista yfir veiði-
heimildir smábáta á makríl á kom-
andi vertíð. Útreikningar byggja á 
reglugerð sem ráðherra setti 16. júní 
sl. . Landssamband smábátaeigenda 
hefur mótmælt úthlutuninni. Alls 
kemur í hlut smábátaflotans 7.026 
tonn sem er 4,1% heildarkvótans og 
skiptist úthlutunin milli 192 báta. 
Að mati Landssambands smábáta-
eigenda bindur þessi ákvörðun enda 
að makrílveiðar fjölda báta, en alls 
eru 168 bátar sem skipta með sér 
45,2% heimildanna - 19 tonn á bát. 
Úthlutunin er allt niður í 1 kg, eða 
um einn fiskur!

Þeir sem hófu veiðar í fyrra fá 
nú úthlutað kvóta sem er innan við 
helmingur þess sem þeir veiddu þá. 
Eftirfarandi ákvæði er til viðmiðunar 
við úthlutina. „Við ákvörðun aflavið-
miðunar hvers skips skal makrílafli 
almanaksáranna 2009-2012 hafa 43% 
aukið vægi umfram afla almanaks-
áranna 2013 og 2014.“ Mestan kvóta 
smábáta fær Fjóla GK-121, eða 331,5 
tonn. Báturinn hefur stundað mak-
rílveiðar frá árinu 2011 eða alls 4 ár 
af þeim 6 sem aflareynsla til kvóta er 
miðuð við. 

Halldór Ármannsson, formaður 
Landssambands smábátaeigenda, segir 
að flestir smábátasjómenn sem fengu 
makrílkvóta fari nú að sækja um leyfi 
til Fiskistofu. „Ekki er víst að allir fara 
að veiða strax, margir munu eflaust 
bíða þess að makríll verði sem feitastur 
í ágústmánuði eða jafnvel í september 

þegar hann er verðmestur. Makríllinn 
er genginn upp að bryggjum í Garði 
og Keflavík og eflaust víðar og það hafi 
margir landkrabbar nýtt sér og standa 
með stöngina fram á bryggjuhaus og 
afla margir hverjir vel. Nokkrir stærri 

bátar hafa verið að fiska vel út af Eld-
eyjarboða en makríllinn er að ganga 
inn í Faxaflóann. Þetta lofar því góðu 
en makríllinn er sagður stærri almennt 
en hann var í fyrra,“ sagði Halldór Ár-
mannsson í lok síðustu viku. 

Sjómenn á smábátum með makríl-
kvóta fara nú senn að sækja um leyfi 
til Fiskistofu.

Halldór Ármannsson, formaður 
landssambands smábátaeigenda.

Úthlutun til 10 hæstu bátanna og hlutdeildin er eftirfarandi:
1. Fjóla GK-121 331.468 kg 4,72%

2. Siggi Bessa SF-97 306.155 kg 4,36%

3. Sæhamar SH- 223 260.343 kg 3,71%

4. Álfur SH-414 215.907 kg 3,07%

5. Brynja II SH-237 199.244 kg 2,84%

6. Litli Hamar SH-222 184.823 kg 2,63%

7. Ólafur HF-200 175.559 kg 2,50%

8. Særif SH-25 163.142 kg 2,32%

9. Ingibjörg SH-174 159.444 kg 2,27%

10. Dögg SU-118 157.682 kg 2,24%

Nýsköpun í 
Hofsstaðaskóla 
í Garðabæ
Marel styður nýsköpun og eflingu 
þekkingar í verk-, raun- og iðn-
greinum og hefur síðustu ár stutt við 
nýsköpunar- og lampasamkeppni 
Hofsstaðaskóla með verðlaunaaf-
hendingu við útskrift nemenda. 
Hluti af smíða- og nýsköpunar-
kennslu Hofsstaðaskóla felst í sköp-
unarsmiðju 5. bekkjar og hönnun 
lampa úr endurunnu efni í 6. bekk 
sem Sædís Arndal, smíðakennari 
fer fyrir. 

Framlög nemenda í ár líkt og fyrri 
ár báru þess glöggt vitni hversu öfl-
ugt nýsköpunarstarf Hofsstaðaskóla 
er. Sonja Lind Sigsteinsdóttir hlaut 
fyrstu verðlaun fyrir hugmynd sína 
Ofnæmishnífapör, Bergdís Lilja 
Þorsteinsdóttir önnur verðlaun fyrir 
hugmynd sína Gítarhanskar og Hekla 
Sóley Marinósdóttir þriðju verðlaun 
fyrir hugmynd sína Sjónvarpstimer. 
Lamparnir voru ekki síður fjölbreyttir 
en þeir eru allir gerðir úr endurunnu 
efni. Lamparnir hafa verið til sýnist 
í Hofsstaðaskóla síðustu vikur og 
ljóst að nemendur skólans búa yfir 
miklum sköpunarkrafti og útsjónar-
semi. Telma Sól Magnúsdóttir í 6. ÓP 
fékk fyrstu verðlaun fyrir lampann 
sinn Vínberið, Markús Pálsson í 6. 
GRG hreppti önnur verðlaun en hann 
hannaði lampann Rolling Stones sem 

var gamall bolur sem hann átti frá 
því hann var lítill og Viktoría Sólveig 
Kristinsdóttir fékk þriðju verðlaun 
fyrir lampann sinn Blóm. Örvar Logi 
Örvarsson hlaut titlinn Hönnuður 
Hofsstaðaskóla fyrir lampann sinn 
sem þótti bæði nýstárlegur, þrívíddin 
flott og lampinn persónulegur en á 
honum má sjá ljósmynd af Örvari 
bruna á skíðum niður brekku með 
framtíðina í fanginu. 

Við útskriftarathöfn föstudaginn 
10. júní fengu þeir nemendur sem 
áttu bestu hugmyndirnar og lampana 
afhenta verðlaunagripi og veglegar 
myndavélar frá Marel. Kannski má 
reikna með að þessi sköpunargáfa 
krakkanna nýtist sjávarútvegi í fram-
tíðinni, enda er starfsemi Marel ekki 
síst þekkt um allan heim fyrir fram-
leiðslu á vélum fyrir sjávarútveginn. 

Verðlaunahafarnir, kátir með sinn 
hlut.



 

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

... í þjónustu við útgerðina

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

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

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

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

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

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

 

Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju 
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu 

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð

Víkingbátar ehf - Kistumel 20 - 116 Reykjavík – Iceland -  sala@vikingbatar.is – sími:  560 7960

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.
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Seafood Investments 
Forum í New York
- fjármálamarkaðurinn og tækifæri í eldi, veiðum og vinnslu
Það var samhljómur á ráðstefnunni 
„Seafood Investments Forum í New 
York fyrir skemmtstu, en fundarefnið 
var um nauðsyn þess að mennta 
fjármálamarkaðinn um þarfir og 
tækifæri í eldi, veiðum og vinnslu. 
Iðnaðurinn er sundurskiptur og 
það er enn þörf á og tækifæri í M&A 
bæði í fisk eldi og veiðum og vinnslu. 
Breytt neyslumynstur, líffræðilegar 
breytingar og aukin þekking/þátttaka 
neytenda í umræðunni um hvernig 
fæðunnar er aflað og hvaðan hún 
kemur hefur nú þegar mikil áhrif 
vöruúrval og vöruþróun. Markaður 
fyrir eldis lax er stöðugur, með já-
kvæðum horfum og framleiðendur 
munu sinna eftirspurn á góðu verði. 
Framleiðendur og seljendur villts 
fisks þurfa að endurskoða hvernig 
varan er seld/markaðssett, hvernig 
iðnaðurinn kemst út úr því að versla 
með hrávöru (commodity) í mark-
aðssetningu á takmarkaðri náttúru-
auðlind og hágæða vöru. 

Seafood Investment Forum er 
haldið árlega af IntraFish í New York. 
Megin fókus fundarins var á eldis fisk 
og mest laxarækt en jafnframt var al-
menn umræða um stöðu iðnaðarins 
og markaða. Ráðstefnan hófst á panel 
umræðu um „Finding Value in Aqu-
aculture.“ Í umræðuhópi um aukið 
virði í fiskrækt var rætt um hvernig 
fjármögnun getur verið þyrnum stráð 
vegna lítils skilnings fjárfesta á iðnað-
inum og oft nauðsynlegt að byggja 
brú milli starfsemi/viðskipta módela 
sem viðkomandi skilur og fiskræktar. 
Fiskrækt er langtíma fjárfesting og 
þ.a.l. ekki áhugaverður iðnaður hvað 
varðar framtaksfjármagn (venture 
capital) og nauðsynlegt að skilja að eldi 
er búskapur en ekki veiði og árangur-
inn verður ekki strax áþreifanlegur. 
Áhugi NGO‘s (non-governmental org-
anization/WWF er dæmi um NGO) og 
fjölskyldu sjóða (Hewlett Foundation 
t.d. ) á fjárfestingu í fiskeldi hefur auk-
ist. Það var samhljómur um nokkur 

atriði hvað varðar iðnaðinn: 
• Framleiðendur, sölu- og dreifiaðilar 

þurfa að breyta skynjun markaðarins 
á vöruflokknum, þ. e. ræktaður fiskur 
á ekki að vera hrávara (commodity) 
heldur virðisaukandi vörumerki í 
huga neytandans (brand). 

• Framtíð fiskeldis er djúpsjávar-
eldi („open sea with unlimited ex-
pansion“), mögulegur hraðari vöxtur 
t.d. í Aguapod, minna um sjúkdóma 
og verður í náinni framtíð 100% fjar-
stýrð framleiðsla. 

• Sýklalyf eru ekki framtíðin og smá-
salan talar gegn notkun lyfja í fisk-
eldi. Á endanum verða laxafram-
leiðendur að hætta notkun sýklalyfja 
og tegundir sem eru ekki eins við-
kvæmar fyrir sjúkdómum munu 
koma sterkar inn á markaðinn. 

Breytingar hvað varðar 
markaðssamskipti
Í umræðuhópi um markaðssam-
skipti o. fl. hófst umræðan um hvaða 

breytingar hafa orðið hvað varðar 
markaðsamskipti þ. e. samfélagsmiða 
og þarfir svokallaðrar Millennium kyn-
slóðar (fædd 1980-1995). Millennials 
vilja vita hvaðan maturinn kemur og 
því meira sem þau vita því líklegri eru 
þau til að kaupa aftur og deila reynslu 
sinni á samfélagsmiðlum. Þessi hópur 
er jafnframt með þrengri sjónarmið 
en fyrri kynslóðir. Yngri hóparnir leita 
eftir hentugleika, þeir kaupa meira á 
netinu og fyrirtæki eins og Fresh 
Direct, una vel sínum hag í stærri 
borgum og Amazon, Google, Walmart 
ecommerce o. fl. eru þátttakendur á 
markaðnum. Yngri hópurinn vill gæða-
vöru og er fjölbreyttari hópur hvað 
varðar kynþátt og borða sjávarafurðir 
heilsunnar vegna, kaupa á netinu og 
vilja gæði. Hópurinn ræddi hvernig 
þessar breytingar hafa síðan færst yfir 
á aðrar kynslóðir. Þessi kynslóð er lík-
legri til að greiða hærra verð þ. e. ef 
þú færir þeim það sem viðkomandi er 
að leita eftir; fyrir þessa einstaklinga 
gengur allt út á bragðið, reynsluna og 
hentugleika, bæði hvað varðar fram-
reiðslu, s.s. umbúðir og innkaup, ekki 
síst í vefverslun. 

Mikilvæði fiskeldis í fram-
tíðinni
Það voru ekki allir á einu máli um 
framtíð fæðu í fiskeldi. Sumir ræðu-
manna töldu að annar valkostur, s.s. 
fiskmjölslíki, sé jafn góður kostur og 
fiskmjöl og mun ódýrari. Líftæknin 
sem var til umræðu breytir metangasi 
í prótein fiskmjölslíki. Þessu voru ekki 
allir sammála og telja að hefðbundið 
fiskmjöl sé ekki á útleið en þó gæti 
þurft aðra valkosti eftir því sem eldis 
framleiðsla eykst og þá gæti það gerst 
að það verði til tvær laxavörutegundir 
eftir því á hvaða fæði viðkomandi 
framleiðsla er. Aðrar mjöltegundir sem 

voru ræddar yrðu framleiddar úr soja 
baunum, sunseed flour, korni, hveiti og 
baunum. Ræðumenn töldu að fiskeldið 
geti lært ýmislegt hvað varðar ræktun/
erfðafræði frá öðrum prótein iðnaði á 
borð við kjúklinga, ekki endilega til að 
erfðabreyta fiskinum heldur til þess að 
einangra erfðamengi. 

Áhersluatriði á fyrirtækja-
kynningum
Nokkur athyglisverð atriði mátti sjá 
áfyrirtækjakynningu á ráðstefnunni í 
New York, m.a. frá Bakkafrosti. 
• Nokkur þeirra leggja aftur áherslu 

á „vertical integration“ þ. e. eru að 
byggja aftur upp fiskimjölsframleiðslu 
fyrir eigið eldi og á markað. 

• Neytandinn er frekar tilbúinn til að 
greiða hærra verð fyrir VAP (value 
added product) vöru í smásölu en 
áður: 

• Ýmis tækifæri í samskiptum við neyt-
endur, t.d. minni orkunýting og losun 
koltvísýrings í eldi en við framleiðslu 
á öðru próteini. 

• Laxinn er 10 sinnum betri en nauta-
kjöt hvað varðar notkun á fersk vatni, 
losun koltvísýrings og fæðis notkun. 

• Bakkafrost ræddi nýja tækni/stærri 
seiði og að þau væru að framleiða, það 
sem var 100 gr. seiði á 18 mánuðum, 
og er nú 300 gr. seiði á 13 mánuðum. 

• Fyrirtækin reyna fá lengri og lengri 
samninga við kaupendur til að auka 
sýnileika framtíðar rekstarafkomu. 
Sum fyrirtækjanna nefndu að þau 
væru með tæplega 50% sölunnar í 
samninginum til árs eða lengri tíma. 

• Hófsöm aukning í sölu á laxi og 
villtum fiski næstu ár. 

• Vöruþróun í samstarfi við smásöluna 
er orðin forsenda fyrir velgengni. 

• Vöruþróun, aukin gæði og áreiðan-
leiki er það sem skiptir máli og er 
leiðin að hærra verði.

Magnús Gústafsson.

design,“ segir John Knudsen forseti 
skipasmíða Rolls Royce. Markmiðið 
með smíði skipanna er aukning í sjálf-
bærum veiðum auk bætts vinnuum-
hverfis um borð. 

Erlend starfsemi Samherja
Samherji hefur tekið þátt í sjávarútvegi 
í öðrum löndum frá árinu 1994, eitt sér 
eða í samstarfi með öðrum. Samherji 
á hlut í og tekur virkan þátt í rekstri 
nokkurra útvegs- og fiskvinnslufyrir-
tækja í Evrópu og frá árinu 2007 teygir 
erlend starfssemi sig einnig til Afríku. 
Erlend starfsemi er rúm 55% af heildar-
starfsemi félagsins. 

Samherji hefur tengst sjávarútvegi 
í Færeyjum frá árinu 1994 þegar út-
gerðarfyrirtækið Framherji aps. var 
stofnað í félagi við Færeyinga. Sam-
herji tengist einnig með eignarhaldi 
frysti- og kæligeymslunni Bergfrost 
í Fuglafirði frá árinu 2003. Framherji 

gerir út togarana Hogaberg og Fagra-
berg. Samherji tengist einnig útgerð í 
Bretlandi og Póllandi. 

Þýsk dótturfélög Samherja, Icefresh 
GmbH í Frankfurt og Cuxhavener 
Reederei GmbH í Cuxhaven hafa 
eignast rúmlega 20% hlut í norska 
félaginu Nergaard AS, sem er eitt af 
stærstu sjávarútvegsfélögum Noregs. 
Nergaard AS á sér langa sögu í norskum 
sjávarútvegi og er meginstarfsemi þess 
veiðar, vinnsla og sala sjávarafurða. Fé-
lagið rekur m.a. fimm togara, er með 
starfsstöðvar á sex stöðum í Norður-
-Noregi en höfuðstöðvar Nergaard eru í 
Tromsö. Velta Nergaard hefur verið ná-
lægt 35 milljörðum króna á ári og hafa 
vinnslur félagsins á undanförnum árum 
tekið á móti nálægt 50.000 tonnum af 
bolfiski og um 100.000 tonnum af upp-
sjávarfiski. Afurðir félagsins eru m.a. 
frystur og ferskur botnfiskur, saltfiskur, 
skreið, fryst síld, loðna og makríll. 

Framhald af forsíðu. 



Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og
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