Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» 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.
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Aðeins 24% allra
fisktegunda nýttar
forsvaranlega
Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum
er aðeins um 24% allra fisktegunda í
höfunum nýttir á forsvaranlegan hátt.
Um 7% allra fisktegunda hefur hreinlega
verið útrýmt en um 1% þeirra sem til
þessa hafa verið ofveiddur eru nú aftur í
vexti, þó kannski sé hann ekki mikill. Um
17% tegundanna eru ofveiddir en 52%
en eru fullnýttir að mati vísindamanna.
Aðeins 20% allra fisktegunda eru nýttir
í hófi en 3% eru alls ekki nýttir, hvað
svo sem veldur. Það eru líklega tegundir
sem eru eitraðar eða ekki ætar af öðrum
ástæðum, annars væri mannskepnan örugglega byrjuð að veiða þessar tegundir.
Hungur í heiminum stafar að mestu leiti
ójafnri skiptingu. Of þungir jarðarbúar
eru komnir vel yfir milljarð talsins og eru
þannig orðnir fleiri en þær 800 milljónir
sem þjást af stöðugri vannæringu. Hjá matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO,
er treyst á að líftæknin muni auka afköst
í landbúnaði, t.d. með þróun plantna sem
séu ónæmar fyrir skordýraplágum eða þoli
þurran eða jafnvel saltan jarðveg. Á árunum
1950 til 2004 jókst framleiðsla fiskafurða,
bæði í sjó, vötnum og í fiskeldi, um 20 miljónir tonna á ári upp í 130 milljónir tonna.
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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili
Nýtt uppsjávarveiðiskip, Venus, kom til
Vopnafjarðar fyrr á þessu ári. Endurnýjun
fiskiskipaflotans heldur áfram, m.a. í Tyrklandi.

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

Kræklingur er herramannsmatur, en vanda þarf auðvitað vinnslu hans á disk neytandans eins og hér er gert af hálfu nemenda í MK. Hvernig nýting á kræklingi er skal
ósagt látið.

En fiskveiðar eru almennt ekki taldar
lengur sjálfbærar og því gæti í versta falli
farið svo að sjávarútvegur heyrði sögunni
til eftir nokkur ár, nema fiskistofnarnir fái
tækifæri til að endurnýja sig. Ekki virðist
vera áhugi víða um heim að draga úr fiskveiðum eða gera þær sjálfbærar, það sýnir

m.a. sókn sjóræningjatogara í karfann á
Reykjaneshrygg á hverju ári, en svo hafa
aðrir tröllatrú á auknu fiskeldi. Vonandi
eru þeir sannspáir. Þróun fiskeldismála
hérlendis á sunnanverðum Vestfjörðum
gefur aukna trú.
Framhald á bls. 16

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Hafðu
samband
568 0100

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Sími 568 0100

www.stolpigamar.is
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Sjálfvirk beina- og bitaskurðarvél frá Völku um
borð í Sólberg ÓF
- fyrsta vatnskurðarvélin um borð í íslenskt skip
Útgerðarfyrirtækið Rammi hf. á
Siglufirði og Valka ehf. í Kópavogi
gerðu fyrr á árinu með sér samning
um kaup Ramma á vatnskurðarvél
fyrir sjálfvirkan beingarðs- og bitaskurð, sem sett verður um borð í nýtt
skip Ramma. Skipið, Sólberg ÓF, er
í smíðum í Tyrklandi og verður afhent í byrjun árs 2016. Umsjón með
verkefninu hefur Optimar Stette AS í
Noregi. Þetta verður í fyrsta sinn sem
vatnskurðarvél fer um borð í íslenskt
skip. Skurðarvélin verður afhent með
tvöfaldri braut og mun hún auka afköst vinnslunnar til muna og gera
kleift að framleiða beinlausar afurðir
um borð.
Afköst miðað við 3kg slægðan þorsk
eru u.þ.b. 4 tonn af hráefni, eða 2 tonn
af afurðum á klukkustund.

Ólafur Marteinsson framkvæmdastjóri Ramma hf., Terje Hareide frá Optimar
Stette og Helgi Hjálmarsson framkvæmdastjóri Völku ehf. fagna áfanganum
á sjávarútvegssýningunni í Brussel sl. vor. Taldir frá vinstri.
Skurðarvélin.

„Við sjáum mikil tækifæri í þessari
nýju tækni og teljum okkur með
þessu vera að taka mikilvægt skref
inn í framtíðina,“ segir Ólafur Marteinsson, framkvæmdastjóri Ramma.
„Vinnslutækni um borð hefur ekki
tekið miklum breytingum síðustu ár
en nú er lag og við viljum vera í farabroddi með okkar skip. “

Meistaralega vel skorið flak.

Sólberg ÓF-1 verður stolt íbúa sveitarfélagsins Fjallabyggðar, sem Siglufjörður
og Ólafsfjörður mynda, þegar það kemur til landsins á næsta ári.

Aflahlutdeild 1. september 2015:

Fiskimenn hvattir til að
kanna rétt sinn til slysa
og veikindabóta

Nokkrar breytingar eru á hvaða fyrirtæki eru í efstu sætunum frá því sams
konar upplýsingar voru birtar í febrúar sl. í kjölfar úthlutunar á aflamarki
í deilistofnum, en það á sér stað við
upphaf almanaksárs. Þannig stekkur
Þorbjörn hf. úr sjötta í þriðja sæti og
FISK-Seafood ehf. úr áttunda sæti
í það fjórða. Eins og undanfarin ár
eru HB Grandi og Samherji í tveimur
efstu sætunum. HB Grandi er nú með
um 10,9% af úthlutuðu aflamarki en
Samherji er með 6,2%. Samanlagt
ráða þessi tvö stærstu útgerðarfyrirtæki landsins yfir 17,1% af aflaheimildunum samanborðið við 18,8% í
upphafi þessa árs. Líkleg skýring á
þessum breytingum liggur í því að
við upphaf fiskveiðiársins var ekki
úthlutað aflamarki í loðnu og litlu
í öðrum uppsjávartegundum. Þær
vega því minna en oft áður í heildarmagni þorskígilda sem úthlutað var

Nokkuð hefur borið á því að sjómenn séu ekki nógu upplýstir um
slysa og veikindarétt sinn. Til dæmis
þegar slys verði um borð verði menn
að ganga að því vísu að allt um slysið
sé skráð í dagbók skipsins. Það auðveldar alla aðkomu að vinnslu máls-

Tíu stærstu útgerðirnar með
50,45% aflahlutdeildarinnar
og fyrir vikið breytist hlutur útgerða innbyrðis vegna mismunandi
tegundasamsetningar á hlutdeildum.
Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða má heildaraflahlutdeild fiskiskipa
í eigu einstakra eða tengdra aðila ekki
fara yfir 12% af samanlögðu heildarverðmæti aflahlutdeilda allra tegunda.
Þá má aflahlutdeild í þorski ekki fara
yfir 12%. Í ýsu, ufsa, grálúðu, steinbít,
síld og loðnu má hún ekki fara yfir 20%
og í karfa ekki yfir 35%. Ekkert fyrirtæki fer yfir þessi mörk að þessu sinni.
Heildarkrókaaflahlutdeild einstakra
eða tengdra aðila má ekki fara yfir 5%
af samanlögðu heildarverðmæti krókaaflahlutdeilda. Þá má krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra eða
tengdra aðila ekki fara yfir 4% í þorski
og 5% í ýsu.
Tíu stærstu útgerðirnar 1. september
sl. , við upphaf fiskveiðiárs, og hlutfall
þeirra í heildarþorskígildistonna kvóta:

ins og tryggir rétt manna. Ávallt
skulu menn tilkynna yfirmönnum
skipsins um veikindi. Sjómenn eru
hvatir að kanna réttindi sín vegna
veikinda, slysa og uppsagnar, einnig
réttindi í sjúkra og styrktarsjóð
stéttarfélagsins.

Þorbjörn hf. í Grindavík er með 5,11%
aflahlutdeildarinnar og í 3. sæti.
Landað úr einu skipa útgerðarinnar,
Hrafni Sveinbjarnarsyni GK í Grindavíkurhöfn.

1. HB Grandi
10,86
2. Samherji
6,18
3. Þorbjörn
5,11
4. Fisk-Seafood
4,51
5. Síldarvinnslan
4,48
6. Vinnslustöðin
4,30
7. Brim
3,83
8. Vísir
3,83
9. Rammi
3,69
10. Skinney-Þinganes
3,66
Tíu stærstu útgerðirnar eru með
50,45% alls kvóta en 23 útgerðir eru
með 1% eða meira af heildarkvótanum.
Í byrjun árs, 9. febrúar sl. , var staða
efstu útgerða þessi:
1. HB-Grandi
12,2
2. Samherji
6,6
3. Síldarvinnslan
5,9
4. Vinnslustöðin
4,7
5. Ísfélag Vestmanneyja 4,7
6. Þorbjörn
4,5
7. Skinney-Þinganes
4,3
8. Fisk-Seafood
4,0
9. Brim
3,7
10. Rammi
3,4
Tíu stærstu útgerðirnar voru þá með
54,0% heildarkvótans.

Afurðir úr hafinu eru með ýmsum hætti en líklega veiðist lítið eða ekkert af
þessum kræsingum hér við land.

World Seafood
Congress 2017
- verður haldin á Íslandi

World Seafood Congress (WSC) 2015
lauk fyrir skömmu en ráðstefnan
var haldin að þessu sinni í Grimsby
á Englandi. Í lok hverrar ráðstefnu
er tilkynnt hverjir halda þá næstu
og tilkynnt var í fundarlok að WSC
2017 verði haldin í Reykjavík 10. – 14.
september 2017.

Meginþema ráðstefnunnar 2017 er
vöxtur í bláa lífhagkerfinu en bláa lífhagkerfið er tilvísun í mikilvægi hafsins þar sem veruleg tækifæri liggja til
vaxtar, nýsköpunar, rannsókna, markaðssetningar með matvælaöryggi,
fæðuöryggi, sjálfbærni og matarheilindi að leiðarljósi.

rsf.is

Uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi er einstakt í veröldinni.
Það vekur athygli langt utan landsteinanna, enda eina rafræna
uppboðskerfið sem tekur til allra seljenda og kaupenda fisks
í einu landi.

Reiknistofa fiskmarkaða

Iðavellir 7 | 232 Reykjanesbær | rsf@rsf.is | Sími 420-2000
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Kennum börnunum
að meta þorskinn og
aðrar fisktegundir
sem afbrags matvöru

Í dag, 20. október, er haldinn alþjóðlegur dagur kokka og hefur hver dagur
árlega þema sem kokkarnir fylgja eftir. Í ár er þemað „Heilbrigð börn - Heilbrigð framtíð“. Til að fagna deginum geta kokkar hvatt hver annan um að
taka upp á sína arma skóla, leikskóla, eða dagheimili í sínu nærsamfélagi og
kennt börnum þar hvernig á að borða hollan og góðan mat. Skólamötuneyti
hafa í auknu mæli boðið börnunum upp á fiskmeti í hádeginu og þar hefur
þorskurinn haft nokkra sérstöðu enda sú fisktegund sem mest er veitt af hér
við land. Þannig hafa börnin kynnst því hversu góð fæða fiskur er, ekki sé
allt fengið með því að borða að mestu pitsur og hamborgara. Auðvitað bjóða
skólamötuneytin einnig upp á kjötmeti með, s.s. kjúklinga, nautahakk og
fleira en með þessu átaki flytja börnin þær fréttir heim til sín að fiskurinn
sem þau borðuðu í hádeginu hafi verið mjög góður. Foreldrar draga lærdóm
af því, kaupa í auknu mæli fisk þegar farið er í matvörubúð. Ef börnin læra að
meta fiskinn ung sem afbragðs fæðu flytja þau þann smekk með sér gegnum
lífið, kenna sínum afkomendum í fyllingu tímans einnig að meta fiskinn sem
veiðist hér allt í kringum landið, einn besta fiskinn sem til er í heiminum.
Á nýafstöðnum sjávarútvegsdegi kom fram að íslenskur fiskur er uppistaðan
í 20 milljónum máltíða á degi hverjum í þeim rúmlega 80 löndum sem
kaupa íslenskt sjávarfang. Á síðasta ári nam útflutningur sjávarafurða 654
þúsundum tonna og verðmæti þeirra var 244 milljarðar króna. Sjávarafurðir
voru 41% af heildarútflutningsverðmætum þjóðarinnar og beint framlag
sjávarútvegsins til landsframleiðslu var 12% árið 2014. Ísland hefur mikla
sérstöðu í samanburði við stærstu fiskveiðiþjóðir heims þar sem sjávarútvegur er ríkisstyrktur. Hvert veitt tonn sem Norðmenn veiða kosti norska
ríkissjóðinn 19.000 krónur meðan hvert veitt tonn af íslenskum skipum skili
3.700 krónum í ríkissjóð. Fjárfesting útgerðarinnar skilar einnig meiri arði
hér þar sem hvert íslenskt fiskiskip kemur með rúmlega tvöfalt meiri afla að
landi en norsk og um helmingi færri skipverjar standa að baki hverju veiddu
tonni á íslensku skipunum.
Það er mjög gott framtak að halda árlega hagsmunatengdalausa sjávarútvegsráðstefnu sem fyrst var haldin árið 2010. Það var löngu tímabært að sjá
einhvern svona sameiginlegan vettvang í sjávarútveginum, bæði í veiðum og
vinnslu sem byggir á faglegri og hugmyndafræðilegri umræðu en ekki bara
á hreinum afmörkuðum hagsmunum eins og mörg samtök í sjávarútvegi
eru skiljanlega. Hvort svona sjávarútvegsráðstefna er haldin árlega byggist
auðvitað á því fólki sem að baki hennar stendur og ég held að svo verði, þetta
fór í gang með miklum krafti, þetta er sjálfsprottið grasrótarstarf sem er það
mikilvægasta, afar fínt framtak, ráðstefna sem er opin öllum til þátttöku,
einnig þeim sem ekki koma beint að sjávarútvegi.
Ráðstefnum um sjávarútveg er alls ekki lokið á þessu ári, enda af nógu af taka
og sífellt þarf að vera á tánum til þess að gæta þess að sem bestum árangri sé
náð, helst hámarksárangri. Sjávarútvegsráðstefnan verður 19. nóvember nk.
þar sem mörg afar spennandi erindi verða flutt. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra flytur ávarp, Bylgja Hauksdóttir hjá North Coast
Seafood er málstofustjóri þar sem m.a. verður rætt um það hvernig kenna
á ungu fólki að borða meiri fisk, af hverju er sjávarútvegur að greiða auðlindagjald en ekki aðrar atvinnugreinar, heimsframboð og hagsmunagæslu í
íslenskum sjávarútvegi og margt fleira. Afhent verða framúrstefnuverðlaun.
Full ástæða er því til að hvetja til þátttöku á Sjávarútvegsráðstefnuninni.
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri
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Auglýsingasíminn er
578 1190
Netfang:
auglysingar@fotspor.is
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BLAÐINU ER DREIFT Í 35.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Hjól atvinnulífsins farin
að snúast á Flateyri
Fiskvinnsla Flateyrar ehf. er fyrirtæki
sem varð til í sumar fyrir órofa samstöðu margra íbúa Flateyrar í Önundarfirði. Fólkið vildi koma upp fyrirtæki
sem ætlað er að verða bakhjarl byggðarinnar, en útgerðarsaga staðarins hefur
undanfarin misseri verið hrein hörmung. Fiskvinnslan hófst í júlímánuði
sl. og er unnin saltfiskur úr þeim afla
sem berst til vinnslu en saltfiskur fer
a markað á Spáni en Iceland Seafood
selur fiskinn fyrir Fiskvinnsluna.
„Við eigum sjálf einn bát, Jóhönnu G.
sem er á línuívilnun og sem landar hér
og auk þess landa hér margir smærri
heimabátar, dagróðrabátar. Draumurinn
er að hér verði unnin 20 til 30 tonn á viku
allt árið en í dag starfa hjá fyrirtækinu
20 manns með beitingafólki og áhöfn
bátsins. Fyrirtækið er stofnað á grunni
byggðastofnunarkvótans svonefnda, 300
tonna kvóta sem Byggðastofnun úthlutaði til Flateyrar, sem talin er ein af sjávarbyggðunum sem standa sérstaklega
höllum fæti,“ segir Margrét Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Fiskvinnslu
Flateyrar ehf.
Margir útgerðarmenn á staðnum

Vinnsla hjá Fiskvinnslu Flateyrar ehf.

koma að stofnun félagsins og fleiri fjárfestar. Bátar þeirra leggja þar upp afla
sem veiddur er úr byggðakvóta útgerðanna auk eigin kvóta. Gert er ráð fyrir
að leigja kvóta til að auka vinnsluna og
kaupa kvóta í framtíðinni. Reiknað er
með að vinna úr 1.000 til 1.500 tonnum
af hráefni á ári og að vinnsla verði allt
árið í húsinu. Fyrirtækið mun einbeita
sér að saltfiskvinnslu.
Mikil fiskvinnslusaga en
einnig mjög brösótt
Fiskvinnsla og útgerð á sér mikla sögu
á Flateyri. Fiskvinnsla Flateyrar ehf.

keypti hús sem kennt er við kúfiskvinnslu
sem þar var í eina tíð og 3innig línubátinn Jóhönnu G. , kvótalausan. Síðast
var húsnæðið í eigu Arctic Odda, sem
hætti bolfiskvinnslu á síðasta ári; þar
áður var Lotna þar, Eyraroddi, Kambur,
Skelfiskvinnslan, Hjálmur og Kaupfélag
Önfirðinga. Um miðja síðustu öld var
togaraútgerð á Flateyri með togarana
Gylli og Guðmund Júní sem Einar ríki
rak en sú útgerð hvarf til Vestmannaeyja
á einni nóttu og eftir sat sviðin jörðin.
Nú er enn ýtt úr vör með bjartsýnina
að leiðarljósi. Það er sannarlega fagnaðarefni.

Margar áhugaverðar sjávarútvegssýningar erlendis á komandi vetri
Íslandsstofa í Sundagörðum 2 í
Reykjavík er eins og oft áður að
kanna áhuga fyrirtækja á þátttöku
í sjávarútvegs-sýningum frá hausti
2015 til vors 2016. Þetta er ekki
tæmandi listi en þegar hefur verið
tekið frá svæði á sýningunum í Kína,
Boston og Brussel. Berglind Steindórsdóttir veitir allar upplýsingar.
Ef áhugi er fyrir hendi mun Íslandsstofa einnig kanna áhuga á þátttöku
á sýningunni í Bremen í Þýskalandi.
Sjávarútvegssýningar sem eru
framundan:
• China Fisheries & Seafood Expo,
Qingdao 4. - 6. nóvember 2015.
• Fish International Messe, Bremen
14. - 16. febrúar 2016.

Sýningarbás á China Fisheries & Seafood Expo.

• Seafood Expo North America og
Seafood Processing North America,
Boston 6. - 8. mars 2016.

• Seafood Expo Global og Seafood
Processing Global, Brussel 26. - 28.
apríl 2016.

Salthúsmarkaðurinn tekur
að sér rekstur samkomuhússins á Stöðvarfirði
Salthúsmarkaðurinn hefur tekið að
sér í sumar rekstur samkomuhússins á
Stöðvarfirði ásamt Gestastofu Fjarðabyggðar. Þau Aðalheiður G. Guðmundsdóttir og Pál Björgvin Guðmundsson handsöluðu samkomulagið
og um leið var opnað formlega með
glæsilegri opnunarhátíð. Samhliða
flutningi Salthúsmarkaðarins í þetta
nýja húsnæði og opnun nýju gestastofunnar var fagnað, hóf göngu sína sýning á stórbrotnum austfirskum þokumyndum. Kom fjöldi manns saman að
þessu þrefalda tilefni og samgladdist
stöðfirska handverkssamfélaginu, sem
rekið hefur Salthúsmarkaðinn með
myndarbrag undanfarin ár í gamla
salthúsi staðarins.

Stöðvarfjörður.

Gestastofa Fjarðabyggðar verður í
nánu samstarfi við Upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn sem staðsett er í
Brekkunni, steinsnar frá samkomuhúsinu. Ferðamenn geta nálgast almennar
upplýsingar og aðstoð í gestastofunni,
sem verður rekin verður samhliða
Salthúsmarkaðnum í sumar. Endur-

reisn gamla samkomuhússins er liður í
uppbyggingu á Stöðvarfirði sem önnur
af tveimur ferðamannagáttum Fjarðabyggðar. Mikill fjöldi ferðamanna sækir
Stöðvarfjörð heim á sumri hverju, sem
þakka má ekki hvað síst aðdráttarafli
Steinasafns Petru.

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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VÖR, sjávarrannsóknarsetur í Ólafsvík:

Meginmarkmiðið að rannsaka lífríki Breiðafjarðar
VÖR, sjávarrannsóknarsetur við
Breiðafjörð með aðsetur í Ólafsvík,
er sjálfseignarstofnun og stóðu 22 aðilar að baki stofnuninni. Eitt meginmarkmið stofnunarinnar er að rannsaka lífríki Breiðafjarðar með það að
leiðarljósi að auka þekkingu okkar á
vistkerfinu og nýtingamöguleikum
auðlinda svæðisins. Rannsóknir
Varar tengjast athugunum á fæðuvef
Breiðafjarðar og samspili frumframleiðslu og efri fæðuþrepa. Vör hóf
starfsemi sína árið 2006 og í ársbyrjun 2008 flutti starfsemin í eigið
húsnæði að Norðurtanga, Ólafsvík.
Rannsóknaraðstaðan er rúmgóð og
nýtist vel til rannsókna bæði fyrir
starfsfólk Varar sem og gestkomandi
rannsóknarmenn. Forstöðumaður er
Helga Guðjónsdóttir. Frá upphafi til
ársins 2012 var Erla Björk Örnólfsdóttir forstöðumaður, en hún er nú
rektor háskólans á Hólum.
Stofnendur Varar eru Brim hf.
, Reykjavík; Fiskiðjan Bylgja hf. ,
Snæfellsbæ; Fiskmarkaður Íslands,
Snæfellsbæ; Grundarfjarðarbær;
Guðmundur Runólfsson hf. , Grundarfirði; Hafnarsjóður Snæfellsbæjar; HÍ
- Stofnun Fræðisetra, Reykjavík; Hrað-

frystihús Hellissands; K. G. Fiskverkun,
Snæfellsbæ; Kristinn Friðþjófsson ehf.
, Snæfellsbæ; L. Í. Ú. , Reykjavík (nú
SFS); Landssamband smábátaeigenda,
Reykjavík; Nesver ehf. , Snæfellsbæ;
Oddi hf. , Patreksfirði; Sjávariðjan ehf.
, Snæfellsbæ; Smábátafélagið Snæfell,
Stykkishólmi; Soffanías Cecilsson hf. ,
Grundarfirði; Sparisjóður Ólafsvíkur;
Sverrisútgerðin ehf. , Snæfellsbæ; Útnes
ehf. , Snæfellsbæ; Útvegsmannafélag
Snæfellsness, Grundarfirði og Valafell
ehf. , Snæfellsbæ.
Mörg rannsóknarverkefni
Helstu rannsóknarverkefni Varar
hafa til þessa verið:
• Marflær sem áviti á umhverfisáhrif
síldargengdar á grunnsævi við Ísland. Samstarfsverkefni Varar og
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á
Snæfellsnesi.
• Mæling á magni eiturþörunga: Sérvirk ljómun eiturþörunga með þáttapörun á flúrmerktum þreifurum.
• Þróun aðferða við mat á stofnstærð
botndýra með hjálp sjálfvirks kafbáts
(AUV). Vör er samstarfsaðili í verkefninu sem leitt er af Háskóla Íslands
og styrkt af Rannís 2011-2013.

Rannsóknir hafa verið stundaðar á kræklingi. Hann má matreiða með ýmsum hætti.

• Kræklingur og hörpudiskur: Greining fæðugerða með erfðagreiningu
(metagenomics).
• Verkefnasjóður Sjávarútvegsins,
Samkeppnisdeild 2010-2012
• Kræklingur og hörpudiskur: Greining fæðugerða með erfðagreiningu
(metagenomics).
• Tilraunaveiðar á undirstöðutegundum í fæðuvef Breiðafjarðar.
Samstarfsverkefni Varar og Háskólaseturs Snæfellsness.

Frystikistur á
tilboðsverði
20% afsláttur
FR205 190L

B74xD70xH95
1 karfa, læsing á loki
hjól undir kistu

Verð áður kr. 94.359
Verð nú kr. 75.488 m. vsk.

FR305 278L

B98xD70xH95
2 körfur, læsing á loki
hjól undir kistu

Verð áður kr. 108.534
Verð nú kr. 86.827 m. vsk.

FR405 385L

B128xD70xH95
2 körfur, læsing á loki
hjól undir kistu

Verð áður kr. 117.173
Verð nú kr. 93.738 m. vsk.

FR505 463L

B150xD70xH95
3 körfur, læsing á loki
hjól undir kistu

Verð áður kr. 131.820
Verð nú kr. 105.456 m. vsk.

FR605 567L

B180xD70xH95
3 körfur, læsing á loki
hjól undir kistu

Verð áður kr. 161.518
Verð nú kr. 129.214 m. vsk.
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Okkar þekking nýtist þér

Grásleppuveiðar eru mikilvægar
fyrir atvinnulífið á Raufarhöfn á
vorin. Stuðningur Byggðastofnunar er því afar mikilvægur fyrir
íbúa staðarins.

Raufarhöfn
og Byggðastofnun náðu
samkomulagi

Byggðastofnun og Raufarhöfn hafa
undirritað áframhaldandi samstarfssamning undir yfirskriftinni
Raufarhöfn og framtíðin. Samningurinn er fyrir tilstilli verkefnisins Brothættar byggðir, en Raufarhöfn og framtíðin er hluti þess
verkefnis og hefur það staðið yfir
undanfarin misseri. Verkefnið hefur
verið framlengt til loka ársins 2017.
Því verður skipt upp í fjóra áfanga
og Raufarhöfn sigli nú inn í þriðja
áfanga að lokinni vinnu við að skýra
framtíðarsýn og markmiðssetningu
fyrir einstök verkefni. Gert er ráð
fyrir að haldinn verði íbúafundur á
Raufarhöfn þar sem framtíð verkefnisins verður kynnt fyrir íbúum og
þeim gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum og hugmyndum á
framfæri.
Verður það að hluta til
vinnufundur þar sem þátttakendur
vinna í málefnahópum eins og þeir
urðu til á íbúaþingi í janúar 2013.

• Dýrasvif í Breiðafirði: Fæðunám og
frjósemi átu.
• Fjölbreytileiki örvera á Íslandsmiðum
og áhrif þeirra á umhverfi og fæðuframboð nytjalífvera. Vör er samstarfsaðili í verkefni sem leitt er af
Matís ohf.
• Greining dýrasvifs með hljóðmælingum. Samstarfsverkefni Varar og
Rannsókna- og fræðaseturs Háskóla
Íslands á Norðausturlandi, Húsavík.
• Sjálfbær nýting og aukin arðsemi
veiða og vinnslu beitukóngs í Breiðafirði. Verkefni unnið í samvinnu við
Sægarp ehf. Grundarfirði.
• Konksneglens (Buccinum undatum)
biologi og udbredelse i farvandet ved
Island og Færøerne. Samvinna við
Sægarp ehf. Grundarfirði, Fiskirannsóknarstovuna Færeyjum og P/F O.
C. Joensen, Færeyjum.
• Útbreiðsla og þéttleiki beitukóngs
(Buccinum undatum) í Breiðafirði
og Faxaflóa: Leit nýrra veiðisvæða.
Samstarfsverkefni með Sægarpi ehf.
Grundarfirði.
• Vöktun umhverfisþátta og framvindu
svifþörunga í Breiðafirði. Rannsókn
unnin í samvinnu við Sólveigu Ólafsdóttur og Agnesi Eydal, Hafrannsóknarstofnuninni.

• Rannsóknir og kynning á náttúrufræðum. Samstarf Varar, útibús
Hafrannsóknarstofnunarinnar í
Ólafsvík, Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, Náttúrustofu Vesturlands
og Háskólaseturs Snæfellsness með
stuðningi frá Vaxtarsamningi Vesturlands.
• Ljóð í náttúru. Samstarfsverkefni
Varar, Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
og Skógræktar ríkisins, Hreðavatni.
• Fegurð fjörunnar og fjölbreytileiki.
Samstarfsverkefni Varar og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls.
• Fjörulallar í fræðsluferð, jarð-, hafog líffræði á Djúpalónssandi. Samstarfsverkefni Varar og Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls.
Vör, sjávarrannsóknarsetur hlaut
nýlega einnar milljón króna styrk frá
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu
úr Veiðikortasjóði v egna verkefnisins, Rannsókn á hlutfalli ýsu-, þorsks
og makrílmaga sem innihalda síli í
Breiðafirði árið 2015. Í sama skipti og
úr sama sjóði hlaut Rannsóknarsetur
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi 820
þúsund króna styrk vegna verkefnis
sem nefnist Stofnvistfræði og stofnstærð dílaskarfs á Íslandi.

HÁÞRÓUÐ, SKiLViRK Og gLÆSiLEg

FiSKViNNSLUTÆKi
ROÐFLÉTTiVÉL
C-2030

FLÖKUNARVÉL
C-2011

Lengd: 200 mm
Breidd: 170 mm
Hæð: 150 mm

Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m
Hæð: 2.25 - 2.35m

HAUSARi

BRýNiNgAVÉL

C-3027
Lengd: 2.9m
Breidd: 1.9m
Hæð: 2.23 - 2.33m

C-2015
Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm
Hæð: 800 mm
Þyngd: 100 kg

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

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

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

Curio aðlagar hverja vél að þeirri tegund sem viðskiptavinur
óskar eftir og þörfum.
Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á heimasíðu okkar,
við svörum öllum spurningum fljótt og vel og
með mikilli ánægju.

www.curio.is
Curio ehf. / Eyrartröð 4 / 220 Hafnarfirði / Sími: 587 4040 / Netfang: curio@curio.is
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Kæru Seðlabanka á
hendur Samherja vegna
gjaldeyrissvika vísað frá
Með bréfi 21. september sl. fór stjórn
Samherja hf. þess á leit, fyrir hönd
félagsins og tengdra aðila (saman
vísað til sem Samherja), við bankaráð Seðlabanka Íslands, að það
hlutist til um að fram fari athugun
á stjórnsýslu bankans, bankastjórnar
og annarra starfsmanna, að því er
snertir gjaldeyriseftirlit, einkum
og sér í lagi í tengslum við húsleit,
rannsókn, samskipti, kærur og fjölmiðlaumfjöllun af hálfu Seðlabanka
Íslands (vísað til sem Seðlabankinn
eða bankinn)um málefni Samherja.
Í béfi stjórnar Samherja segir svo
m.a. : „Þessi málaleitan er gerð með
vísan til ákvæða laga nr. 36/2001 um
Seðlabankans, þar sem fram kemur í
28. gr. að bankaráð hafi eftirlit með
því að Seðlabankinn starfi í samræmi
við lög sem um starfsemina gilda.
Verður að telja yfir allan vafa hafið,
að í ákvæði þessu felist víðtæk eftirlitsskylda um að yfirstjórn Seðlabankans
fari í störfum sínum að landslögum
og hlíti þeim reglum er fram koma
í stjórnsýslulögum sem og öðrum
lögum.“ Að mati stjórnar Samherja
varpar allur þessi málarekstur ljósi
á alvarlegar brotalamir í stjórnsýslu
og samstarfsemi Seðlabanka Íslands,
sem og Más Guðmundssonar seðlabankastjóra sjálfs, í gjaldeyrismálum.
Formaður stjórnar Samherja er Eiríkur S. Jóhannsson en aðrir stjórnarmenn Helga Steinunn Guðmundsdóttir, Kristján Vilhelmsson, Óskar
Magnússon og Sigrún Björk Jakobsdóttir og framkvæmdastjóri Þorsteinn
Már Baldvinsson.
Málareksturinn íþyngjandi
starfsmönnum félagsins
„Málarekstur Seðlabankans hafði
mjög íþyngjandi áhrif á störf okkar
allra og yfirlýsing um samstarf miðaði
að því að auðvelda starfsfólki Seðlabankans að komast að hinu rétta í
málinu áður en skaðinn yrði meiri.
Á það var hins vegar ekki hlustað,“
segir Þorsteinn Már Baldvinsson í
bréfi til starfsmanna fyrirtækisins.
„Það var jafnvel gengið enn lengra í
að gera starfsemi okkar tortryggilega
og réttlæta þessa aðför Seðlabankans.
Til marks um það vil ég nefna að þegar
við kröfðumst þess fyrir dómi í maí
2012 að Seðlabankinn skilaði gögnum
okkar vegna þess að til húsleitar hefði
verið stofnað með rangfærslum,

BioPol á Skagaströnd hefur m.a. verið með verkefni er nefnist „Lífshættir,
stofnsamsetning og vistfræðileg áhrif skötusels (Lophius piscatorius) á
nýjum útbreiðslusvæðum.“

Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra:

Styrkir til menningar,
atvinnuþróunar og
nýsköpunar upp á
65 milljónir króna
Kristján Vilhelmsson og Þorsteinn Már Baldvinsson á ,,Europian Seafood
Exposition“ í Brussel ásamt Finnboga, bróður Þorsteins Más.

Í lok árs 2014 runnu út menningar-,
vaxtar- og sóknaráætlunarsamningar milli ríkisins og Sambands
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,
SSNV, sem verið höfðu í gildi um
nokkurt skeið. Þann 10. febrúar sl.
var skrifað undir samning milli ríkisins og SSNV um Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 en hann
kom m.a. í stað fyrrnefndra þriggja
samninga. Samkvæmt samningnum
var m.a. settur á fót svokallaður Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra
og skipuð nefnd sem úthluta skyldi
styrkjum til menningar, atvinnuþróunar og nýsköpunar í þeim tilgangi
að „stuðla að jákvæðri samfélagsþróun, treysta stoðir menningar og
auka samkeppnishæfni landshlutans
og landsins alls“.

Anna EA-305, eitt fiskiskipa Samherja í Akureyrarhöfn.

andmælti Seðlabankinn og nefndi
til sögunnar tvö atriði til að réttlæta
áframhaldandi rannsókn. Bankinn
hélt því fram að fundist hefðu gögn
við húsleitina sem annars vegar sýndu
fram á skort á samstarfsvilja af okkar
hálfu sem leiddi til þess að ekki væri
unnt að rannsaka málið með öðru og
vægara móti og hins vegar gögn sem
staðfestu grun þeirra á hendur Seagold, dótturfélagi Samherja í Englandi,
varðandi undirverðlagningu.
Um fyrra atriðið hélt bankinn því
fram að við hefðum vísvitandi haldið
frá honum upplýsingum um gjaldeyrisreikning sem Samherji hf. á í
norskum banka, sem í rannsóknarskýrslu Seðlabankans var kallaður
„Leynireikningurinn“. Kærði bank-

inn fyrst Samherja og síðar einstakling til sérstaks saksóknara fyrir það.
Hið rétta er að bankinn hafði undir
höndum upplýsingar um reikninginn
eins og aðra reikninga frá Samherja
allt frá árinu 2009, á því formi sem
bankinn hafði látið Samherja í té.
Bankanum var því fyllilega kunnugt
um tilvist og stöðu reikningsins. Bankinn hafði þessi gögn undir höndum
þegar hann hélt fram ásökunum bæði
fyrir dómi og síðar í kærum til sérstaks
saksóknara. Eftir að við fengum loks
aðgang að gögnunum tæplega tveimur
árum seinna sáum við samstundis að
ekki var fótur fyrir þessum ásökunum
og staðfesti sérstakur saksóknari strax
bréflega að kærur Seðlabankans væru
sannarlega rangar. “

Laxasetur Íslands
Meðal þeirra verkefna sem styrk
fengu eru Laxasetur Íslands á Blönduósi, stofn- og rekstrarstyrkur upp á 2,3
milljónir króna. Ýmsar rannsóknir
og niðurstöður þeirra verða unnar
í samvinnu við Veiðimálastofnun,
Háskólann á Hólum, Þekkingarsetur á Blönduósi og fleiri stofnanir
og fyrirtæki. Laxasetur Íslands mun
í samvinnu við stofnanir og fyrirtæki standa að ýmsum rannsóknum
tengdum laxfiskum. Boðið verður
upp á fræðslu og samvinnu með nemendum á öllum skólastigum. Finna
má fjölbreytt námskeið, fyrirlestra og
ráðstefnur sem haldnar verða í Laxasetri á komandi misserum og verða
auglýst jafnóðum.

Alþjóðleg hvalatalning til að meta
stærð hrefnu- og langreyðastofnsins
Hvalatalning fer nú fram á Norður-Atlantshafi en átta ár eru liðin síðan
síðast voru hvalir taldir. Ætlunin er að
meta stofnstærðir helstu hvalategunda
við landið og hvort breytingar hafi
orðið á útbreiðslu og fjölda. Af hálfu
Íslands fer talningin fram frá rannsóknaskipum Hafrannsóknastofnunar, Árna Friðrikssyni og Bjarna
Sæmundssyni en yfirumsjón með verkefninu hefur Gísli Víkingsson hvala-

sérfræðingur. Verkefnið er styrkt af
ríkinu um 150 milljónir króna. Flugvél er notuð tímabundið til að telja
hrefnur á landgrunninu. Talningin
hófst út af Faxaflóa og færðist norður
eftir milli Íslands og Grænlands á
Grænlandshafi og færist væntanlega
austur og suður fyrir landið.
Hlé var gert á talningunni um síðustu mánaðarmót en hún heldur áfram í
þessum mánuði og annað skipið verður

við talningu fram í ágústmánuð. Að
þessu verkefni standa einnig Færeyingar, Norðmenn en er skipulögð
af Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðinu NAMMCO. Niðurstöðurnar
verða m.a. metnar af vísindanefndum
NAMMCO og Alþjóðahvalveiðiráðsins
IWC þar sem þar verða lagðar fram til
að meta betur en gert hefur verið um
árabil ástand og stærð hrefnu- og langreyðastofnsins í Norður-Atlantshafi.

Steypireyður í hafinu við Ísland.

Sjávarlíftæknifyrirtækið
Biopol
Sjávarlíftæknifyrirtækið Biopol á
Skagaströnd, verkefnið gull í greipar
tindabikkju, hlaut 1,6 milljónir
króna. Í apríl 2007 hófst á vegum
sveitarfélagsins Skagastrandar hugmyndavinna að stofnun sjávarlíftækniseturs á Skagaströnd í samstarfi
við Hjörleif Einarsson, prófessor við
Háskólann á Akureyri. Í framhaldi
af undirbúnings- og stefnumótunarvinnu stofnaði sveitarfélagið
sjávarlíftæknisetrið Bio Pol ehf sem
kom á fót rannsóknarsetri í samstarfi
við Háskólann á Akureyri. Stofnfé
BioPol ehf. var 7.000.000 ISK og
stefnt að því að fleiri hluthafar komi
að því á næstu misserum ásamt því
að stofna til samstarfs og tengsla
við hliðstæðar rannsóknarstofur
við Atlantshaf. Halldór Gunnar
Ólafsson sjávarútvegsfræðingur
var ráðinn sem framkvæmdastjóri
BioPol ehf. Undirritaðir voru samstarfssamningar við Háskólann á
Akureyri, Scottish Association for
Marine Science, Norðurlandsdeild
Veiðimálastofnunar Íslands og Selasetur Íslands. Kjarnastarfsemi setursins byggist á rannsóknum á lífríki
Húnaflóa. Markmið rannsóknanna
beinast m.a. að möguleikum á nýtingu sjávarfangs sem ekki hefur haft
skilgreind not eða eiginleikar ekki
verið þekktir. Einnig beinist rannsóknarstarfið að umhverfisvöktun
með sérstaka áherslu á að fylgjast
með breytingum á lífríkinu, áhrifavöldum og afleiðingum.
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Fiskafurðir geta verið með ýmsum hætti.

Grunnskólanemendur
fjölmenntu á Degi þorsksins
Þann 24. september sl. efndi Íslenski
sjávarklasinn á Grandagarði til Dags
þorsksins í fyrsta sinn. Dagurinn var
afskaplega vel heppnaður og mættu
hátt í 900 manns í Hús sjávarklasans við Grandagarð í Reykjavík.
Meðal gesta voru 350 nemendur í
efstu bekkjum grunnskóla úr um 10
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu
og sýndu krakkarnir því sem bar fyrir
augu mikinn áhuga og voru spurul,
fróðleiksfýsnin hafði greinilega glaðvaknað.
Meðal þeirra sem tóku þátt í hátíðinni voru öll fyrirtækin í Húsi sjávarklasans, ýmsir samstarfsaðilar Íslenska
sjávarklasans og fjölmörg nágrannafyrirtæki Íslenska sjávarklasans við
Gömlu höfnina. Húsið var opið gestum
og gafst fyrirtækjum kostur á að kynna
starfsemi sína, vörur og þróunarstarf.
Hægt var að smakka á ýmsu góðgæti úr
þorskafurðum og má þar nefna þorska
cheviche, niðursoðna þorsklifur,
þorkshausasúpu, próteindrykki með
kollageni sem unnið er úr þorskroði,
harðfisk, þ. e. smakka fjölda ólíkra
matvæla og fæðubótarefni, kynnast
lyfjafyrirtækjum og frumkvöðlum í
ólíkum geirum, allt frá hátækniiðnaði
til fatahönnunar úr þorskroði.
Fjölbreytt flóra fyrirtækja
Á Degi þorsksins mátti sjá í Húsi sjávarklasans þá gríðarlega fjölbreyttu
flóru fyrirtækja sem vinna með þorsk
og þorskafurðir af einhverju tagi á Íslandi. Markmið dagsins var því ekki
síst að kynna íslensk fyrirtæki sem
hafa þróað ýmsa tækni og vörur sem
tengjast þorskinum. Íslendingar hafa
verið í fararbroddi í Norður-Atlantshafi í sköpun aukinna verðmæta úr
þorskafurðum. Kynning fyrirtækja

Meiri útbreiðsla eða
minni?
„Mér er minnisstæð ráðstefna sem
ég sat í Þórshöfn í Færeyjum haustið
2010. Þar steig fram vísindamaður
sunnan úr álfu og sagði viðstöddum

Forystumenn í sjávarútvegi stungu auðvitað saman nefjum og ræddu væntanlega um allt milli himins og jarðar sem snertir sjósókn, aflabrögð, kvóta
á ýmsum fisktegundum og markaðsmál sem ekki síst eru til umræðu vegna
viðskiptabanns Rússa á íslenskum sjávarfangi. Þetta eru f.v. Guðmundur
Kristjánsson forstjóri Brims, Jón Bjarnason fyrrverandi sjávarútvegsráðherra,
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Hugins og Finnbogi Jónsson fyrrverandi
framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands.

Þorskur var auðvitað til sýnis, hvað annað á degi hans!
Kristín Örlygsdóttir, aðaleigandi Blámars, sem sérhæfir sig í sölu og dreifingu á
frystum og ferskum sjávarafurðum á innanlandsmarkaði til verslana, veitingahúsa og stóreldhúsa kynnti framleiðslu Blámars í Reykjanesbæ, en framleiðslan
hefur fengið góðar viðtökur og nýtur mikilla vinsælda sælkera.

Valka kynnti framleiðslu sína á tækjum fyrir sjávarútveginn.

sem þarna voru sýndu það bersýnilega. Tilgangurinn með deginum var
ekki síst að sýna gestum þetta með
skemmtilegum hætti og um leið að
minna á mikilvægi þorsksins fyrir
okkur Íslendinga en afurðir hans og
útflutningur á tækni tengd veiðum og
vinnslu hans skila minnst 100 milljörðum króna á ári í útflutningstekjur.
Styrktaraðilar Dags þorsksins voru

Marel í Garðabæ, Þorbjörn í Grindavík, Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum,
Hraðfrystihúsið-Gunnvör á Ísafirði og
Skinney-Þinganes á Hornafirði.
Dagur þorsksins verður einnig
haldinn í Portland, Maine í Bandaríkjunum og í Nuuk, Grænlandi í samstarfi við New England Ocean Cluster, KNAPK og Sermersooq Business
Council.

Makrílsagan og samhengið
„Það er áhugavert að fylgjast með
umræðunni um blessaðan makrílinn þessa dagana. Þar er margt
skynsamlega mælt að vanda þótt
stundum vanti nokkuð upp á söguna
og samhengið.“ Þetta segir Kristján
Þórarinsson, stofnvistfræðingur hjá
Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.
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að vegna hnattrænnar hlýnunar hefðu
fiskistofnar meðfram vesturströnd
Evrópu flutt sig um set sífellt lengra
til norðurs. Hann taldi jafnframt hið
sama vera að gerast varðandi stóru
uppsjávarstofnana í NA-Atlantshafi –
síld, kolmunna og makríl – og af sömu
ástæðu: þeir færðu sig nú sífellt norðar
og vestar vegna hnattrænnar hlýnunar
og svo yrði áfram um langa framtíð.
Á eftir honum kom svo norskur vísindamaður með gjörólíka sýn á þessa
hluti. Sá norski sagði að hvað sem liði
meðalhitanum á jörðinni þá hefði
hitafar sjávar á norðurslóðum sýnt 70

ára sveiflu um aldir. Í uppsveiflunni
stækkuðu uppsjávarstofnarnir hver
af öðrum – fyrst síld, svo kolmunni
og loks makríll – og héldu í fæðuleit
lengra til vesturs og norðurs. Nú væri
sveiflan nálægt hámarki og stofnarnir
stórir og útbreiddir, en brátt færi þessi
sveifla að ganga til baka, stofnarnir
að minnka og útbreiðslan að skreppa
saman á minna svæði. Auðvitað veit
enginn með vissu hvað mun reynast
rétt í þessum efnum. Mér sýnist þó að
þeir vísindamenn sem best þekkja til á
norðurslóðum hallist flestir að því að
sveiflan skipti verulegu máli.“

Sendiherra Bandaríkjanna, Robert C. Barber, var áhugasamur um það sem var
kynnt á Degi þorsksins. Hann tók við embættinu í byrjun ársins og einsetti
sér að efla samskipti Íslands og Bandaríkjanna.

Afli við Ísland
„Við Íslendingar þekkjum vel hvernig
þessir stofnar uppsjávarfiska stækkuðu og juku útbreiðslu sína og tóku
að ganga á Íslandsmið á umliðnum
árum eftir langt hlé. Þá bjuggum við
okkur út til veiða og vinnslu á þessum
fiski og jukum afla okkar af þessum
tegundum, einni af annarri. Óvissan
um framhaldið hefur þó alltaf verið
mikil. Í ljósi þess sem að ofan greinir
gæti jafnvel svo farið að makríllinn
hyrfi af Íslandsmiðum jafn snögglega
og hann birtist,“ segir Kristján Þórarinsson.

Kristján Þórarinsson, stofnvistfræðingur hjá SFS.
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Myndarlegur hafísjaki á Önundarfirði. Bærinn Hvilft skammt innan Flateyrar í baksýn.

Er hafísvetur í nánd?
Ísjaka rak inn á Önundarfjörð 8.
október sl. Síðan þá hefur ísjakann
rekið inn Önundarfjörð og er nú
innan við Flateyri. Hann stendur
tvo til þrjá metra upp úr sjónum en
9/10 hlutar hans gætu verið undir
yfirborði sjávar vegna þess hve lítill
munur er á eðlisþyngd íss og sjávar.
Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni er hafís á Íslandsmiðum
algengastur á hafsvæðinu norðvestur
af landinu. Hafís við Íslandsstrendur
er að mestu leyti kominn úr vestanverðu Grænlandssundi. Magn hafíss
á Íslandsmiðum fer eftir ísmagni í

Grænlandssundi, ástandi sjávar í Íslandshafi, hita, seltu og lagskiptingu
efst í sjónum en einnig eftir almennri
lofthringrás í Íslandshafi, þrýstifari,
lægðagangi og hæðum yfir Grænlandi og Atlantshafi.
Vorið 1965 var landfastur hafís fyrir
Norðurlandi allt austur til Vopnafjarðar
en árið 1979 var síðast landfastur hafís
hér. Engin von er til þess að Norður-Íshafið verða íslaust innan fárra ára.
Það er seigt í hafísnum og kuldinn og
vetrarmyrkrið gerir það að verkum að
ísmyndunin er ævinlega gríðarleg á
hafsvæðum norðurhjarans. Ferskleiki

sjávar, þ. e. lítil selta, í Norður-Íshafinu á þarna líka mikinn hlut á máli
í ísmynduninni. Undanfarin ár hafa
ísfyrningar að loknu sumri verið minni
en áður var en ekkert í veðurfarinu
fylgir beinum línum og sveiflur eru
mjög ráðandi. Á einum eða öðrum
tímapunkti með hægfara sumarhlýnun
getur jafnvægi ísmyndunar og bráðnunar hins vegar raskast með þeirri afleiðingu að meðalástand íssins á norðurslóð verði annað og minna en þekkist
í dag. Þeir sem síst fagna landsins forna
fjanda eru væntanlega sjómenn, ekki
síst þeir sem sækja á grunnslóð.

Halldór Gunnarsson með viðurkenninguna. Hjá honum stendur Guðný
Ólafsdóttir kennari sem afhenti viðurkenninguna fyrir hönd þeirra sem
standa að þessum merka degi, Fiskideginum mikla.

Fiskidagurinn mikli á Dalvík 2015:

Halldór Gunnarsson
vélstjóri heiðraður
Fiskidagurinn mikli fór fram á
Dalvík um aðra helgi ágústmánaðar
eins og mörg undanfarin ár. Á föstudagskvöldinu er gestum og gangandi
boðið í fiskisúpu og þar keppast
íbúar við að toppa hvern annan.
Frá upphafi hefur fiskidagurinn
mikli heiðrað einstaklinga, starfsemi eða fyrirtæki sem hafa skipt
sérstöku máli varðandi sjávarútveg
á Dalvík, og jafnvel víðar. Í ár heiðraði Fiskidagurinn mikli Halldór
Gunnarsson vélstjóra á Björgúlfi
EA-312 frá Dalvík, sjómann sem
hefur munað verulega um fyrir
samfélagið á Dalvík, fyrir þá félaga
sína sem hafa verið með honum
til sjós, fyrir rekstur skipsins sem
hann hefur lengi helgað þekkingu
sína og krafta, og ekki síst fyrir þá
sem þurftu að taka á með honum við
einstaklega erfiðar aðstæður.
Halldór Gunnarsson hefur verið
farsæll sjómaður og vélstjóri, lengst
af á togaranum Björgúlfi. Hann hóf
ungur störf til sjós og menntaði sig
sem vélstjóri. Hann hefur reynst samviskusamur og traustur sjómaður og
vélstjóri. Það er ekki á nokkurn hallað
þó fullyrt sé að Halldór, sem vélstjóri

Björgúlfs, eigi stóran þátt í því hve
farsæll rekstur þessa aldna skips hefur
verið á síðari árum. Ungur lenti Halldór í sjóslysi þegar flutningaskipið
Suðurlandið fórst um jólin 1986.
Suðurlandið var statt um það bil miðja
vegu milli Íslands og Noregs, eða
tæpar 300 sjómílur austnorðaustur
af Langanesi þessa nótt, en laust
fyrir miðnætti þótti áhöfninni skipið
verða fyrir miklu höggi, það hallaði
mjög og sjór tók að flæða inn í það.
Sökk skipið svo hratt að skipverjum
vannst ekki tími til þess að klæða sig
í hlífðarföt, en þeir höfðu allir verið
spariklæddir í tilefni jólahátíðar um
borð. Halldór komst af ásamt fjórum
öðrum félögum sínum og líklegt er
að þessi mikla reynsla eigi þátt í því
hve traustur, útsjónasamur og farsæll
sjómaður hann hefur verið æ síðan.
Af þessu tilefni fékk Halldór afhent
heiðursskjal og einnig verðlaunagrip
sem hannaður er og smíðaður af Jóhannesi Hafsteinssyni, ættaður frá
Miðkoti á Dalvík. Þetta var gert að
viðstöddum þúsundum gesta Fiskidagsins mikla á Dalvík. Halldór er
sannarlega vel að þessum heiðri
kominn.

Ráðið í ástand
lífríkis með því
að skoða eyrun
á þorski
Við rannsóknir á fiskum geta vísindamenn nýtt sér kvarnir til að aldursog tegundagreina hann. Í öllum
beinfiskum eru steinar úr kalkefnasamböndum í innra eyra þeirra sem
kallast kvarnir. Þær gegna margvíslegu hlutverki, þ. á. m. er heyrnar- og
jafnvægisskyn fisksins í sjónum, en
hægt er að ráða ýmislegt fleira með
því að skoða þær. Fyrir nokkru voru
fjarlægðar kvarnir smáþorsks á rannsóknastofu Matís, m.a. til að athuga
ástand lífríkisins í hafinu umhverfis
Ísland.
Þessi „eyrnaskoðun“ var hluti af
AMSUM-vöktunarverkefninu, sem
Matís hefur tekið þátt í síðan 1989, en
markmið þess er að vakta breytingar
sem kunna að verða á styrk snefilefna í lífríki sjávar umhverfis Ísland
á ákveðnu tímabili og á milli ólíkra

Hlutverk þorskins í lífkeðjunni er oft
æði merkilegt.

haf- og strandsvæða. Hlutverk Matís í
verkefninu er umsjón með mælingum
á ýmsum ólífrænum snefilefnum og
klórlífrænum efnum í sandkola, þorski
og kræklingi sem safnað er umhverfis
landið.
Matís sér einnig um að koma
gögnum í gagnabanka Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES).
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Við styðjum heilshug

Óskum
öllum
launþegum
á Íslandi um auknar
ákvörðun
fyrrverandi
sjávarútvegsráðherra
til hamingju
með
baráttudag
hvalveiðar
til styrktar
íslensku
atvinnulífi, enda stuðla sj
Fiskmarkaður
bærar verkalýðsins
hvalveiðar
Þórshafnar að jafnvægi í lífríki sjávar.

tyðjum heilshugar
Við styðjum heilshug
ehf.

1.maí
Alhliða þjónusta
Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur
Sala og framboð
á öllum fisktegundum

ðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
ar til styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjá
bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
Kominn til þess að vera

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109
FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Verkalýðsfélag Akranes

Vélaverkstæðið
Hillari ehf
raFiðNaðarsambaNd
ÍsLaNds
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Samskip styrkir hestamennsku í landinu:

Reiðhöll og keppnisvöllur
Spretts nefnast Samskipahöllin og Samskipavöllurinn
Nýi báturinn kemur að góðum notum, enda traustbyggður og hraðskreiður.

Nýr björgunarbátur frá Rafnar
afhentur HSSK í Kópavogi

Tímamótadagur var fyrir skömmu
hjá Hjálparsveit skáta í Kópavogi,
HSSK, en þá fékk sveitin afhentan
nýjan bát sem er hannaður og
smíðaður af bátaframleiðandanum
Rafnar í Kópavogi. Báturinn er yfirbyggður sem gerir hann úthaldsmeiri í verkefnum, hlífir mannskapnum fyrir veðri og vindum,
eykur til muna öryggi björgunarsveitarfólks og ræður við verra sjóveður í ófyrirséðum björgunarverkefnum. Sæti eru fyrir sex manns
og er hægt að koma fyrir tveimur
sjúkrabörum í honum.
Báturinn mun bera nafnið Stefnir
eins og forveri hans og mun örugglega
reynast HSSK vel.
Landhelgisgæslan fékk í sumar
afhentan nýjan strandgæslubát frá
Rafnar. Forstjóri gæslunnar sagði
við það tækifæri bátinn hafa mikla
þýðingu og geri hana meðal annars nú

betur í stakk búna til að komast hratt
á slysavettvang. Báturinn var í þróun í
samvinnu við Landhelgisgæsluna frá
árinu 2011 en hann byggir á algjörlega
nýrri hönnun á þessari tegund báta.
Hann er sérsmíðaður og sérstaklega
hannaður eftir þörfum gæslunnar
af kipasmíðastöðinni Rafnar, en
fyrirtækið er hugarfóstur Össurar
Kristinssonar, stofnanda Össurar hf.
Báturinn er á plani þegar lagt er af
stað. Það er kjölur undir þeim sem
er symetrískur og þeir mynda enga
bógöldu heldur mynda þeir þrýsting
í vatninu, sem að þegar kemur aftur
fyrir miðju, er tekin til baka. Hugmyndin kom til Össurar fyrir 25 árum
síðan. og síðan byrjaði ég að vinna
í þessu fyrir 10 árum síðan. „segir
Össur. Þetta íslenska hugvit er að skila
sér í gríðarlega góðum eiginleikum. Í
raun er þetta allt annað og mun betra
en áður hefur þekkst.

Hestamannafélagið Sprettur og Samskip hafa undirritað nýjan samstarfssamning sem felur í sér að Samskip
verða aðalstuðningsaðili félagsins
næstu sjö árin. Samningurinn felur
meðal annars í sér að reiðhöll Spretts
verður hér eftir nefnd Samskipahöllin
og keppnisreiðvöllur félagsins utanhúss Samskipavöllurinn. Samskip
hafa um nokkurt skeið látið til sín
taka í íslenskri hestamennsku og um
árabil verið einn aðalstuðningsaðili
Landsmóts hestamanna. Pálmar Óli
Magnússon, forstjóri Samskipa segir
það því vera rökrétt skref að ganga
til samstarfs við Sprett, sem er með
afar kröftuga starfsemi og frábæra
aðstöðu sem Samskip nú tengjast.
„Það er okkur mikið ánægjuefni að
gerast aðalstuðningsaðili Spretts og við
tjöldum ekki til einnar nætur heldur
gerum samning til loka árs 2021.
Við hlökkum til samstarfsins, óskum
Spretti til hamingju með þessa glæsilegu aðstöðu og metnaðarfull áform.
Við hjá Samskipum þekkjum vel samskonar baráttu og vitum að hér er valinn
maður í hverju rúmi, frábærir hestar
og mikill metnaður, „segir Pálmar Óli.
Hermann Vilmundarson, varaformaður Spretts, segir tíðindin ánægjuleg. „Sprettur er það hestamannafélag
sem vex hvað hraðast hér á landi og

Frá Íslandsmótinu 2015 á Kjóavöllum. Það eru ekki síst börn og unglingar sem
njóta góðs af samningnum.

eftir stofnun árið 2012 þegar Gustur og
Andvari sameinuðust, hefur ekkert lát
verið á gróskunni. Metnaðurinn hér er
mikill og þessi samningur undirstrikar
að Sprettur er á réttri leið með á annað
þúsund félagsmenn og gríðarlega öfl-

ugan samstarfsaðila í Samskipum,“
segir Hermann. Það voru Hermann
Vilmundarson, varaformaður Spretts
og Pálmar Óli Magnússon, forstjóri
Samskipa sem undirrituðu samninginn
í Samskipahöllinni á Kjóavöllum.

ERTU
AFLAKLÓ?
Fengsælum sjómönnum kann að þykja
freistandi að hlaða bát sinn út í hið óendanlega.
Það getur hins vegar skapað mikla hættu þar
sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra slysa.
Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn.

SJÓMENN OG FISKVINNSLUFÓLK TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI
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Ný hönnun á dragnót og Lukkutroll
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Áhrif viðskiptabanns Rússa: starfsmönnum Ísfells. Hægt er að

„Þróun á veiðarfærum er mikilvægur
þáttur í starfi netaverkstæða Ísnets.
Þegar veiðarfæri er þróað, annaðhvort frá grunni eða eldri gerðir
veiðarfæra endurbættar, þá er í öllum tilfellum unnið með skipstjórum
fiskiskipa annars vegar og birgjum
félagsins hins vegar. Það er megin
markmið okkar að prófa þau veiðarfæri
semeru
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tilraunatanki
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til
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Þetta kemur
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Samtaka viðskiptamenn
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fiskveiða og
og

Tekjutap sjómanna er áætlað 440 til
1.000 milljónir króna en talið er að
400 sjómenn verði fyrir tekjutapi
segja að hópurinn hafi verið fjölþjóðlegur þar sem gestir voru frá Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Danmörku, Noregi, Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og Indlandi.

Ný dragnót lítur dagsins ljós

Starfsfólk Ísnets hefur undanfarna
mánuði þróað nýja gerð dragnótar.
Á meðan á þróunarferlinu stóð var
verkefnið unnið í samstarfi við skipstjóra á dragnótabátum. Megin
markmiðið var að hanna alhliða
dragnót sem væri létt í drætti og fari
vel í sjó. „Í hönnuninni var lögð
áhersla á góða lárétta og lóðrétta
opnun, styrk og góða endingu sem
og einfaldleika í allri meðhöndlun.
Meðal nýjunga í dragnótinni er ný
gerð af neti frá Garware sem heitir
SNG. Netið er ný kynslóð af Safír
neti sem er mun sterkara og nún-

Byggingu frystigeymslu Eimskipa við Hafnarfjarðarhöfn miðar vel.

Íslensku skipa
félögin auka
verulega þjónustuna
við fiskútflytjendur

Framkvæmdir við nýja saltfisk- Ný frystigeymsla
geymslu og umstöflunaraðstöðu fyrir Eimskipa í Hafnarfirði
ferskan fisk eru nú á lokametrunum á Tugþúsunda tonna af frystum sjávarfiskvinnslu til landsframleiðslu var
gámasvæði Samskipa við Sundahöfn. afurðum fara um Hafnarfjarðarhöfn
8,4% á síðasta ári og er greinin ein af Frystri loðnu pakkað til útflutnings til Rússlands fyrir nokkru. Nú bæði þarf
„Með tilkomu nýju geymslunnar árlega, aðallega af frystitogurum,
og er verið að leita nýrra markaða.
stærstu útflutningsgreinum landsins.
verður gjörbreyting á aðstöðunni, bæði bæði íslenskum og erlendum. TilHeildarútflutningsverðmæti sjávar- 3. Tekjutap landverkafólks við mun ekki koma til ráðninga vegna
hvað varðar aðkomu fyrir viðskipta- koma nýrrar frystigeymslu Eimafurða var 244 milljarðar króna á
frystingu er talið geta verið á bilinu vaktavinnu við frystingu makríls og
vini og vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk,“ skips við Óseyrarbraut, milli Hvalfrá 860 til 1.870 milljóna en talið er loðnu sem hefur verið búbót víða og
síðasta ári eða sem nemur fjórðungi
segir Rúnar Sigurðsson forstöðumaður eyrarbakka og Suðurbakka sem er
að 780 manns verði fyrir tekjutapi.
af heildarútflutningi þjóðarbúsins.
sums staðar mjög mikil. Þó atvinnugámavallardeildar Samskipa, en hann í byggingu, mun bætir þá þjónustu
Þá námu bein opinber gjöld sjávarút- 4. Samtals verða 1.180 sjómenn og leysi sé lítið er vinnumarkaður í þeim
hefur yfirumsjón með framkvæmd- verulega. Útflutningsdeild Eimskips
landverkamenn fyrir tekjutapi á byggðalögum þar sem uppsjávarveiðar
vegsins alls um 26,4 milljarða króna
unum. Með tilkomu nýju saltfisk- veitir heildar þjónustu og ráðgjöf í
árið 2013. Á síðasta ári störfuðu rífbilinu 1.300 til 2.900 milljónir.
skipta með
mestu
máli þannig
að ekkií er
Fylgst
prófunum
á Lukkutrolli
tanknum
í Hirtshals og
áhuginngeymslurými
leynir sér ekki. útflutningi hvort sem um er að ræða
geymslunnar
tvöfaldast
lega 9.000 manns við fiskveiðar og 5. Á móti kemur að vegna aukinnar hlaupið í önnur störf. Litlar sem engar
Samskipa frá því sem það er í dag. þurrvöru, ferskar eða frosnar afurðir,
fiskvinnslu en það jafngildir um 5%
bræðslu þarf 220 fleiri starfsmenn líkur eru til að fá störf sem gefa sambÞetta verður algjör bylting í þjónustu heilgáma eða smærri sendingar.
af heildarfjölda starfandi á Íslandi.
til starfa í bræðslunum og eru laun ærilega tekjumöguleika. Fyrir fólkið í
skipafélagsins hvað varðar þjónustu Starfsfólk Eimskips getur aðstoðað
til þeirra áætluð á bilinu frá 310 til frystingunni sem hefur bætt sér tekjur
Mest eru áhrifin af innflutningsbanni
við salfiskútflytjendur sem og fersk- við allt sem viðkemur flutningnum
ingsþolnara
en vinnutörnum,
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króna
til
Saltfiskgeymsla Samskipa er á athafnasvæði félagsins við Sundahöfn.
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á
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Lukkemur í rækjutroll með svokölluð2. Tekjutap sjómanna er áætlað 440 til að segja upp starfsfólki að svo stöddu er talið geta verið á bilinu frá 860
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á
SigLukkutrollið sé alhliða troll sem tekSKEIFAN
3
E-F
·
SÍMI
581-2333
·
FAX
568-0215
·
WWW.RAFVER.IS
400 sjómenn verði fyrir tekjutapi.
takmarkaðan bolfiskkvóta. Hins vegar manns verði fyrir tekjutapi.

Háþrýstidælur
Vinnuþjarkar ætlaðir til
daglegra nota
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urborgu SH frá Grundarfirði. Sigur-

Nýjasta útfærslan af trollinu var ur bæði hátt og breitt og hægt er að
svo skoðuð í áðurnefndri tankferð til fá í öllum stærðum,“ segir Kári.
Hirtshals en um er að ræða 2967
möskva troll og segja þeir Birkir og
Ísnet 4200 Gigantus
Kári að mönnum hafi borið saman
„breiðskafa“ til rækjuveiða
um að trollið liti mjög vel út í Gigantus troll er einnig nýjung frá
tanknum. Lukkutrollið
hefur
lengstkinnarnar.
Ísneti og var það hannað í samstarfi
Steinbítinn
má nýta meira
en bara
af verið eingöngu úr Safírneti, en í við Selstad í Noregi. Meginmarknýja trollinu er auk þess notað miðið við hönnunina segja Birkir og
hnútalaust Dyneema net til að létta Kári að hafi verið hönnun á trolli
það enn frekar í drætti. Í upphafi var sem væri fyrst og fremst breitt og
Lukkutrollið tveggja grandara og er létt í drætti en þyrfti ekki að taka
Steinbítskinnar eru verðmæt útflutnþað ennþá valmöguleiki þó nýjasta neitt sérstaklega hátt.
ingsvara, en vinnsla steinbíts fer aðútgáfan sé þriggja grandara.
„Ísnet hefur þegar framleitt tvö
allega fram á Vestfjörðum þar sem
„Ísnet kynnti þetta troll á síðasta Gigantus troll fyrir grænlenska
styst er á hefðbundin steinbítsmið.
ári fyrir öðrum viðskiptavinum og rækjutrogarann Qaqqatsiaq og þau
Einnig hefur steinbítur verið unninn í
hafa nokkur slík verið afhent undan- voru að stærstum hluta gerð úr SafHafnarfirði og á Dalvík sem þekkt er.
farið, bæði úr Safírneti, Dyneema og írneti en þó var notað hnútalaust
Fiskverkanir sem sérhæfa sig í steineinnig venjulegu PE neti. Kúlurnar, Dyneema í hluta af yfir- og hliðarbítsvinnslu vinna þó einnig annað
sem við mælum með á trollið, eru byrðum. Qaqqatsiag hefur náð góðaukfiski til að hafa stöðugri vinnslu
svokallaðar Hydro kúlur frá Castro á um árangri með þessi troll og en
og vinnu í fyrirtækinu en stundum Steinbítskinnar eru herramannsSpáni sem er nýjung hjá Ísneti. Þær matur.
skipið dregur tvö 3960 möskva troll.
getur reynst erfitt að fá steinbít til
líta út eins og golfkúlur á yfirborð- Við veiðarnar hafa bæði verið notaðvinnslu.
dýrafóðurs. Af þeim ástæðum verður
inu og eru hannaðar til að veita ir hefðbundnir botntrollshlerar eða
Á síðari árum hefur verið unnið stundum erfiðara að afla hráefnis, en
minna togviðnám.
flottrollshlerum.“
betur úr fiskinum og það nýtt nú til ef verið sé á tánum og fylgst vel með
Þess má geta að trollið hefur ekki
verðmæts útflutnings. Þessu var áður mörkuðum og þeim sem helst er haft
einungis gefist vel við rækjuveiðar
isfell.is
jafnvel hent, eða í besta falli nýtt til viðskipti við, þá gengur þetta.
heldur veiðir það grálúðu einnig vel

Steinbítskinnar unnar í
verðmæta útflutningsvöru

Hafnarbryggju - 580 Siglufjörður
Símar:
467 1205 - 467 1203 - 692 5060 - 869 4441

www.naust.is

ATW, Automatic Trawl Winch kerfið
er notað við köstun (slökun víra) í
fyrirfram ákveðna lengd og til að
tryggja jafnt átak á vírum í sjálfvirku togi.
Afraksturinn er HÁMARKS AFLI með
LÁGMARKS TILKOSTNAÐI.

ATW kerfið, Automatic Trawl Winch kerfið

er afrakstur tveggja áratuga þróunarvinnu
starfsmanna okkar - alla tíð í náinni samvinnu
við íslenska sjómenn.
Ekkert annað fyrirtæki í heiminum
hefur framleitt stýribúnað fyrir rafknúnar
togvindur í jafn mörg og glæsileg fiskiskip og
Naust Marine.

Yfir 100 ATW kerfi um borð í skipum um

allan heim.

Er ATW kerfi um borð í þínu skipi?

Miðhella 4 | 221 Hafnarfjörður | s: 414 8080

Tryggir gæðin alla leið!

16

Heimild: Seafish Scotland

Mjög mikilvægt er að kæla aflann hratt fyrstu klukkustundirnar eftir veiði,
það lengir geymsluþol verulega.
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NIÐURKÆLING Á ÝSU
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Notkun ísþykknis frá Optimar Ísland er góð aðferð til að ná fram hámarks kælihraða því flotmikið
og fínkristallað ísþykknið umlykur allt hráefnið og orkuyfirfærslan er því gríðarlega hröð.
Þessi hraða orkuyfirfærsla hamlar bakteríu- og örveruvexti og hámarks gæði aflans eru tryggð.

Hitastig (°C)

Hröð niðurkæling er það sem Optim-Ice® ísþykknið snýst um.
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Hrognkelsaeldi í Grindavík
- frjóguð hrogn verða nothæf laxlúsaætur
Á málstofu Hafrannsóknarstofnunar 8. október sl. fluttu þeir Agnar
Steinarsson og Matthías Oddgeirsson
erindi um hrognkelsaeldi í Grindavík, allt frá kreistingu og frjóvgun
hrogna fram að útsetningu í sjókvíar
í Færeyjum. Einnig var fjallað um
laxalúsafaraldurinn og frammistöðu
hrognkelsanna við lúsaátið.
Laxeldi er orðin mikilvæg atvinnugrein víða um heim og heimsframleiðslan á eldislaxi er nú í kringum
tvær milljónir tonna. Það sem stendur
frekari vexti greinarinnar helst fyrir
þrifum er fyrst og fremst laxalúsin.
Lúsin veldur gríðarmiklu tjóni í eldinu
og er jafnframt ógn við lífríki og villta
stofna. Eldislaxinn hefur verið baðaður upp úr sterkum hreinsiefnum en
það er mjög kostnaðarsamt og hefur
neikvæð áhrif á bæði umhverfið og
ímynd laxins í augum neytenda. Vistvænna er að beita lífrænum vörnum
með því að setja sérstaka hreinsifiska
í eldiskvíarnar þeir éta frísyndandi
lús og einnig lús beint af laxinum. Í
Noregi og víðar hafa menn um árabil
notað varafisk (Labrus bergylta) sem
hreinsifisk en framboðið á þeim er
takmarkað og einnig hentar hann illa
á köldum svæðum. Tilraunir þar sem
hrognkelsið (Cyclopterus lumpus)
er nýtt sem lúsaæta hafa gefið góðan
árangur og eldi á hrognkelsaseiðum
til lúsahreinsunar eykst nú hröðum
skrefum í Noregi. Í Færeyjum er
laxeldið undirstöðuatvinnuvegur og
þar er laxalúsin að verða gríðarlegt
vandamál. Færeyingar hafa horft til
þess að nota hreinsifisk í baráttu gegn
lúsinni en erfiðlega hefur gengið að
ala hrognkelsaseiði og varafiskur er
ekki til staðar í sjó við eyjarnar. Vegna
sjúkdómahættu er ekki leyfilegt að
flytja lifandi fisk frá Noregi til Færeyja
hinsvegar er leyfilegt að flytja fisk frá
Íslandi til Færeyja.
Tilraunaframleiðsla
fyrir Færeyinga
Árið 2014 gerði Hafrannsóknastofnun
samning við færeyskt laxeldisfyrirtæki
um tilraunaframleiðslu og flutning á
lifandi hrognkelsaseiðum til Færeyja.
Þrátt fyrir ýmsa byrjunarörðugleika
við framleiðslu, flutning og móttöku
seiðanna stóðu hrognkelsin sig vonum
framar við lúsaátið og í kjölfarið var
samið um frekari framleiðslu Hafrannsóknastofnun tók jafnframt á móti

Losun seiðanna í laxakvíar í Suðurvogi í Færeyjum.

Grindavík er einn stærsti útgerðar- og fiskverkunarbær landsins með ýmsa
starfsemi tengda sjávarútvegi. Þar er landað fiski nánast daglega, ekki síst
ef vel gefur á sjó.

Á Fiskiþingi 2006, því 65. í röðinni,
voru taldir fram þeir valkostir sem
bjóðist íslenskum fyrirtækjum
í sjávarútvegi í umhverfismerkingum, og voru taldir fjarri fjarri
því að duga. M.a. var fjallað á
Fiskiþingi um það hvernig auknar
kröfur vegna umhverfismála til
framleiðanda sjávarafurða hafa
áhrif á mat fjármálafyrirtækja á
einstaka fyrirtæki í sjávarútvegi.
Sem kunnugt er hafa verkefni og
starf Fiskiþings færst til SFS.

Í ályktun Fiskiþings
sagði m.a.
„Í ályktun 64. Fiskiþings fyrir ári síðan
var því m.a. fagnað að á vettvangi
FAO – Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna - hafi
náðst samkomulag um alþjóðlegar
reglur um umhverfismerkingar sjávarafurða. Þar var bent á nauðsyn þess
að sjávarútvegurinn tæki sjálfur þátt
í að móta þá þróun, sem framundan
væri, varðandi umhverfismerkingar
sjávarafurða. Verkefnið framundan
er að finna trúverðuga leið til þess að
kynna almenningi í markaðslöndum
okkar hvernig staðið er að veiðum
nytjastofna við landið.
Í samræmi við þetta hefur Fiskifélag Íslands unnið að þessu verkefni með norrænum samtökum í
sjávarútvegi og í nánu samráði við
íslensk hagsmunasamtök. Íslenskur

sjávarútvegur er vel rekinn og nýting okkar á lifandi auðlindum sjávar
þolir samanburð við hvaða aðra fiskveiðiþjóð sem er. Það er hins vegar
vandasamt að koma upplýsingum,
sem sanna það, á framfæri. Trúverðugleiki verður að vera hafinn yfir
efa og jafnframt þarf að gæta hófs í
kostnaði þannig að hvorki framleiðendum né neytendum sé íþyngt fjárhagslega umfram nauðsyn. Þeir valkostir, sem nú bjóðast fyrirtækjum í
sjávarútvegi í umhverfismerkingum,
virðast því miður hvorugu skilyrðinu
fullnægja. Þörfin fyrir umhverfismerki eða aðrar færar leiðir til þess
að fullnægja þörfum markaðarins
á þessu sviði er því fyrir hendi og
full ástæða til þess að koma sem
fyrst með skynsamlegan valkost við
þær leiðir, sem nú er boðið upp á.
Íslendingar hafa leitt vinnu af þessu
tagi undanfarin misseri og um það
hefur ríkt samstaða meðal fyrirtækja
í greininni og stjórnvalda. Ástæða er
til þess að hvetja til áframhaldandi
samstöðu um þetta mál innan íslensks sjávarútvegs. Jafnframt ber að
gjalda varhug við þeim, sem bjóða
fram þjónustu á þessu sviði án þess
að standa vörð um fagleg og óhlutdræg vinnubrögð.“
Hver er staðan í dag, skyldi eitthvað af þessu hafa gengið eftir?
Höfum við gengið til góðs í þróun
umhverfismerkinga?

Tímamótasamþykkt um
vinnuskilyrði skipverja
- hefur að geyma ákvæði um lágmarksréttindi
hvað varðar aldur skipverja, vinnutíma,
hvíldartíma aðbúnað o. fl.
Hrognkelsi.

villtum klakfiski fyrir Stofnfisk í sumar
og náði að framleiða undan honum
mikið magn af frjóvguðum hrognum.

Þessi hrogn klöktust út síðsumars og
munu verða að starfhæfum lúsaætum
á komandi vetri og vori.

Endurnýjun
fiskiskipaflotans
Mikil endurnýjun fiskiskipa á sér
stað um allan heim, svo mikil að afgreiðslufrestur á aðalvélum í skip er
að nálgast tvö ár víða, t.d. þar sem
skipasmíðaiðnaðurinn rís hæst í dg, þ.
e. í Kína, Taiwan og Kóreu. Stór hluti
fiskiskipaflotans hérlendis er orðinn
of gamall og óhagkvæmur. Allt að
60 ára gömul skip ganga nú í endurnýjun lífdaga og á síðustu árum hefur
loðnuskipum verið breytt í línuskip,
skipt er um spil, skipt um aðalvél og
lestar endurnýjaðar en þjóðhagslega
væri örugglega mun hagkvæmara að
byggja nýtt skip. Stóru útgerðirnar,
eins og HB Grandi, Síldarvinnslan og
Samherji hafa endurnýjað sinn flota
að hluta.

En sérkennilegt og óhagkvæmt
lánakerfi er þröskuldur í vegi þess að
umtalsverð endurnýjun eigi sér stað
á fiskiskipaflotanum. Þekking til að
teikna ný og fullkomin fiskiskip er
til staðar hérlendis.
Það þarf því ekki að sækja út fyrir
landsteinanna eftir þeirri þjónustu,
en auðvitað væri æskilegast og þjóðhagslega hagkvæmast að byggja skipin
hérlendis áður en sú þekking í skipasmíðastöðunum heyrir sögunni til.
Kannski er það þegar orðið of seint.
Jafnvel ríkisstofnanir hafa ekki verið
að gera það auðveldara, en Ríkiskaup
létu t.d. endurbyggja varðskipin Ægi
og Tý í Póllandi fyrir nokkrum árum
en margir hérlendir skipasmiðir telja
að verkið hefði orðið ódýrara hérlendis þegar öllu er á botninn hvolft.

Framhald af forsíðu
Fiskneysla á undanhaldi
Neysla á fiski hefur farið minnkandi
hérlendis undanfarin ár, aðallega
meðal ungs fólks. Sjávarútvegsráðuneytið efndi því til sérstaks átaksverkefnis um miðjan septembermánuð
undir nafninu Fiskirí. Því var ætlað að
vekja athygli allra landsmanna á því
hversu hollur fiskurinn er og gera fólki
ljóst að það getur verið bæði einfalt
og fljótlegt að matreiða fisk. Engum
sögum fer af því hvort fiskneysla jókst þessa daga meðal landsmanna eða
hvort aukin aðsókn var í fiskrétti á
veitingastöðum sem voru fjölmargir
sem tóku þátt í þessu verkefni, en
vonandi skilar það einhverju þegar
til lengri tíma er litið. Fisksöluþjóð
eins og Íslendingar verður einnig að
vera fiskneysluþjóð.

Fiskiþing vildi að
sjávarútvegurinn tæki
þátt í mótun þróunar
umhverfismerkingar
sjávarafurða

Árið 2006 lauk þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), Alþjóðavinnumálaþinginu, með afgreiðslu
nýrrar alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði skipverja. Samþykktin var
ein fjögurra grundvallarsamþykkta
sem fjalla um málefni á sviði siglinga.
Hinar þrjár eru samþykktir Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO)
um menntun, þjálfun, vaktstöður og
skírteini sjómanna (STCW), öryggi
mannslífa á höfunum (SOLAS) og um
varnir gegn mengun hafsins (MARPOL). Með samþykktinni fer Alþjóðavinnumálastofnunin inn á nýjar
brautir að því er varðar framsetningu
alþjóðlegra reglna á sviði vinnuréttar
og vinnuverndar. Í fyrsta skipti er að
finna í sömu samþykktinni skuldbindandi ákvæði auk reglna sem eru
leiðbeinandi fyrir aðildarríki.
Alþjóðasamþykktin um vinnuskilyrði skipverja hefur að geyma ákvæði
um lágmarksréttindi að því er varðar
aldur skipverja, vinnutíma, hvíldartíma, aðbúnað, fæði, vistarverur og
hollustuhætti um borð í skipum öðrum
en fiskiskipum. Ítarleg ákvæði eru
um skyldur fánaríkja og hafnarríkja
hvað varðar skoðun og eftirlit með

Horft til Flateyrar frá Valþjófsdal
handan fjarðarins. Snjóvarnargarðurinn verndar bæinn og íbúa þess.

starfsskilyrðum og lífskjörum skipverja um borð. Unnið hefur verið að
smíði alþjóðasamþykktarinnar í tæp
fimm ár. Drög að henni hafa verið til
umfjöllunar á fjölmörgum undirbúningsfundum. Samþykktinni er ætlað
að leysa af hólmi 68 alþjóðasamþykktir
um málefni skipverja sem hafa verið afgreiddar á Alþjóðavinnumálaþingum.
Sú elsta er frá árinu 1920.
Þótt Alþjóðavinnumálaþingið hafi
afgreitt samþykktina einróma gengur
hún ekki í gildi fyrr en 30 aðildarríki,
sem samanlagt hafa 33 af hundraði
skipaflota heims miðað við brúttótonnatölu, hafa fullgilt hana. Það
hefur vonandi orðið að veruleika nú
árið 2015, eða 9 árum seinna.
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Lifnar yfir humarveiðum Hornafjarðarbáta
- Ný mið fundin út af Reykjanestánni
Hornafjarðarbátarnir Skinney og
Þórir hafa verið á humarveiðum í
sumar en landað oftast í Þorlákshöfn eða Grindavík, enda hefur verið
styst að fara þangað til löndunar
frá bleyðunni sem humarbátarnir
hafa skarkað á út af Eldey. Nýlega
fundust ný mið um 60 mílur út af
Reykjanestánni og hefur veiðin verið
nokkuð góð þar, svo brúnin hefur
heldur betur lyfst á sjómönnunum.
Humarinn er venju fremur stór sem
ætti að vera gott, en Torfi Þór Friðfinnsson hafnarvörður á Hornafirði
segir það eiga sína kosti og galla því
stóri humarinn tímgist ekki eins hratt
og sá smærri.

Sjávarútvegsfyrirtækið Skinney-Þinganes á Höfn í Hornafirði rekur
saltfiskverkun árið um kring auk þess
að frysta í stórum stíl humar, loðnu,
makríl og síld. Þá er ótalin hrognavinnsla, sundmagaverkun og vinnsla
á fleiri aukaafurðum. Við þessa starfsemi vinna 150–170 manns í landi.
Fyrirtækið gerir út sjö fiskiskip með
90 manna áhöfn alls. Heildarfjöldi
starfsmanna er því á bilinu 240–260
manns. Fyrirtækið er því burðarásinn
í atvinnulífinu á Hornafirði.
Skinney-Þinganes rekur því margþætta landvinnslu sem tryggir að sá
fjölbreytti afli sem skip fyrirtækisins
bera að landi sé unninn í gæðaafurðir

Skinney-Þinganes er lang stærsti atvinnurekandinn á Hornafirði.

fyrir alþjóðlegan markað. Þrátt fyrir að
landvinnsla félagsins byggi á áratuga
hefðum og traustum grunni hefur
stöðug nýsköpun og tækniþróun
tryggt félaginu sess sem leiðandi framleiðandi fjölbreyttra sjávarafurða. Með
því að vinna fjölbreyttar og árstíðabundnar afurðir er hægt að halda uppi
jafnri starfsemi allt árið um kring, auk
þess sem fjölbreytt vinnsla dregur úr
rekstraráhættu. Allar vinnslulínur eru
í húsnæði fyrirtækisins í Krossey að
undanskilinni fiskimjölsverksmiðjunni sem staðsett er í Óslandi. Flestar
vinnslulínurnar eru sérsmíðaðar fyrir
fyrirtækið í nánu samstarfi við leiðandi
aðila á því sviði.
Humarhátíð
Árlega hefur verið haldin humarhátíð
á Hornafirði sem fjöldi manns sæki.
Hátíð var lengst af haldin byrjun júlímánaðar en einhverjir sérfræðingar
fundu það út að þá væri alltaf rigning
á Hornafirði og jafnvel einnig rok svo
ákveðið var að færa hátíðina til síðustu
helgar júnímánaðar. En viti menn, þá
var einnig leiðindaveður í sumar. Það
er því úr vöndu að ráða þegar ákveða
skal dagsetningu fyrir humarhátíðina
2016. Á humarhátíð er ekki bara étinn
humar. Boðið er upp á ýmis menningaratriði ens og kórsöng, kennslu í

Minnisvarði á Hornafirði um drukknaða og horfna sjómenn.

poker, sjóminjasýningu, barnadagskrá
kúadellulottó og kassabílarallí en auðvitað skipar humarsúpan heiðursess.
Til gamans má geta þess að SASS,
samband sveitarfélaga á Suðurlandi,
úthlutaði nýlega 42 milljónum króna
úr Uppbyggingasjóði Suðurlands.10
verkefni á Hornafirði fengu samtals
6,2 milljónir króna. M.a. fékk Skinney-Þinganes styrk til tímabundinnar
ráðningar sérfræðings til að hefja
tilraunaframleiðslu á humarkjöti úr
humarklóm og lítið hátækni málmsmiðjuverkefni í Suðursveit fékk styrk
en því stýrir Bjarni Malmquist og Ingibjörg Lilja Pálmadóttir fékk styrk til að
hanna nytjagripi úr náttúru Hornafjarðar.
Grynnslin grynnast lítt
„Það var dælt úr rennunni í Grynnslunum í ágústmánuði sl. en við Hornfirðingar höfum lengi bent á að siglingar um Hornafjarðarósinn gegnum
Gynnslin geta verið varasamar enda
taka stærri fiskiskipin stundum niðri
þegar þau koma fulllestuð til löndunar.
Það þarf að gera miklu betur en gert var
í sumar ef ekki á hreinlega illa að fara.

Horft til Hornafjarðarhafnar.

Það er langt síðan okkur tókst að fara
og dýptarmæla þarna en síðustu daga
hefur ölduhæðin verið um 3 metrar í
Grynnslunum og suðvestan fræsingur.
Yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu sem
stjórna þessu verða að átta sig á í hvað
óefni stefnir hér óðfluga í útgerðarbæ
sem þarf nauðsynlega að hafa örugga
höfn,“ segir Torfi Þór Friðfinnsson
hafnarvörður.
Sæmilegur síldarafli í
Kolluál
Uppsjávarveiðiskip Skinneyjar-Þinganes, Jóna Eðvalds og Ásgrímur
Halldórsson hafa verið á síldveiðum,
nú síðast í Kolluál. Jóna Eðvalds
landaði 850 tonn fyrir skömmu og
Ásgrímur Halldórsson 250 tonnum.
Þangað hafa verið að sækja fleiri
síldveiðiskip, m.a. Aðalsteinn Jónsson
SU, skip Eskju á Eskifirði. Kolluáll er
fyrir fyrir utan utanvert Snæfellsnesið (þ. á. m. Dritvík). Állinn heitir
svo vegna þess að í álnum miðjum er
klettur sem heitir Kolla og er þetta
tröllið sem ætlaði að vaða fjörðinn en
það var of djúpt fyrir hana þannig að
síðan hefur hún verið þarna.

Þorir ríkisstjórnin ekki í Svalbarðamálinu?
Norðmenn hafa íhugað um margra
ára skeið að lýsa yfir 200 sjómílna
efnahagslögsögu umhverfis Svalbarða eyjaklasann, og þannig gera
tilkall til yfirráða allra náttúruauðlinda þar. Hér eru því miklir hagsmunir í húfi, en ein ríkustu fiskimið í
Norður-Atlantshafi eru á Svalbarðasvæðinu og þar er einnig sennilega
einnig að finna olíu og gas. Íslensk
stjórnvöld viðurkenna ekki meint
yfirráð Norðmanna á Svalbarðasvæðinu, og hafa um árabil skoðað
möguleika á því að skjóta málinu
til úrskurðar við alþjóðadómstól.
Magnús Þór Hafsteinsson, sem sat
á Alþingi fyrir nokkrum árum fyrir
Frjálslynda flokkinn, telur að hér sé
á ferðinni stærsta og mikilvægasta
utanríkismál líðandi stundar fyrir
okkur Íslendinga. Því undraðist
hann seinagang ríkisstjórnar Geirs
Waage í málinu en hvorki ríkisstjórnir Jóhönnu Sigurðardóttur
eða ríkisstjórn Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar hafa aðhafst neitt
í málinu.

Gömul deila
Í nær 25 ár hafa Íslendingar og Norðmenn deilt um hafsvæðið umhverfis
Svalbarða. Hæst risu deilurnar fyrir
rúmum tveimur áratugum síðan
þegar íslenskir togarar við veiðar í
Smugunni voru herteknir af norsku
strandgæslunni og færðir til hafnar í
Norður-Noregi. Réttað var yfir skipstjórum og útgerðum sem þar færu
ótíndir veiðiþjófar. Dómar féllu í samræmi við það. Ekki var meir aðhafst í
málinu af hálfu Íslendinga, og deilan
um Svalbarðasvæðið er enn óleyst.
Síðar hafa Norðmenn lent í skærum
við Spánverja og Rússa vegna þessara
mála. Þetta hefur orðið til þess að
Norðmenn tala opinskátt um að stofna
200 sjómílna efnahagslögsögu umhverfis Svalbarða, og þannig krefjast
óskoraðra réttinda yfir svæðinu og
auðlindum þess. Það er löngu tímabært að skýr niðurstaða fáist í þessari
hafréttardeilu.
Sérstakur samningur
Svalbarði er gríðarstór eyjaklasi í Ís-

hafinu um 700 sjómílur norðaustur
af Íslandi og um 500 sjómílur norður
af Noregi. Þessar eyjar voru lengst af
nokkurs konar einskis manns land.
Í framhaldi af friðarviðræðum eftir
lok fyrri heimsstyrjaldar komust níu
þjóðir að samkomulagi um að Svalbarðaeyjaklasinn skyldi fá sérstaka
skilgreiningu þar sem hann tilheyrði
í raun engu ríki. Þessi samningur var
gerður árið 1920 og hafði að markmiði
að eyjarnar skyldu nýttar með friðsamlegum hætti án hernaðaríhlutunar
og að allar þjóðir sem gerðust aðilar að
samningnum skyldu njóta jafnræðis í
auðlindanýtingu á eyjaklasanum. Noregi var falið vald til að fylgjast með
því að ákvæðum samningsins væri
framfylgt á eyjunum. Á nær 100 árum
sem liðin eru frá því Svalbarðasamningurinn leit dagsins ljós hafa æ fleiri
þjóðir gerst aðilar að honum. Ísland
bættist í hópinn 1994.
Friðnum spillt
Gott samkomulag hefur ríkt um
þennan samning alla tíð ef undan er

skilið eitt atriði. Norðmenn féllu í þá
freistni að misnota í eigin þágu aðstöðu sína sem gæsluaðili Svalbarðasamningsins en það gerðist árið 1977.
Þá gáfu þeir allt í einu út konunglega
tilskipun þar sem þeir lýstu því yfir
að þeir ættu 200 sjómílna svokallaða
„fiskverndarlögsögu“ umhverfis Svalbarða. Þeir áskildu sér einhliða fullan
rétt til að stjórna fiskveiðum á þessu
gríðarstóra hafsvæði sem er 830.000
ferkílómetrar. Til samanburðar er
200 sjómílna efnahagslögsaga Íslands
758.000 ferkílómetrar. Hér var því á
ferðinni frekleg tilraun eins ríkis til
að ræna undir sig gríðarlegum hafsvæðum umhverfis eyjaklasa sem
þetta ríki átti ekkert í umfram aðrar
þjóðir. Til marks um það hve ósvífin
þessi aðgerð var má benda á að flatarmál 200 mílna efnahagslögsögu
Noregs er 876.000 ferkílómetrar.
Mörk hennar voru sett með lögum
norska Stórþingsins árið 1976, réttu
ári eftir að við Íslendingar höfðu einir
og óstuddir með hetjulegri landhelgisbaráttu okkar náð alþjóða viðurkenn-

ingu á því að strandríki ættu rétt á 200
sjómílna efnahagslögsögu. Í kjölfar
lokasigurs okkar í landhelgismálinu
gegnu Norðmenn sem sagt á lagið og
lögðu undir sig 1.600.000 ferkílómetra
hafsvæði. Síðan bættu þeir um betur
þegar þeir náðu yfirráðum á hafsvæðinu umhverfis hina óbyggilegu eldfjallaeyju Jan Mayen sem er norður
af Íslandi. Í dag telja Norðmenn sig
ráða yfir rúmlega tveggja milljóna
ferkílómetra hafsvæðum í Norður
Atlantshafi!
Undirlægjuháttur?
Í málaferlum við Noreg um Svalbarðasvæðis höfum við allt að vinna og engu
að tapa, því Norðmenn hafa ekki látið
okkur hafa neitt á Svalbarðasvæðinu
sem býr yfir stórkostlegum náttúruauðæfum. Þeir hafa ítrekað lagt steina
í götu okkar þegar fiskveiðar á svæðinu eru annars vegar. Norsk stjórnvöld hafa ávallt verið mjög dugleg að
verja hagsmuni Norðmanna í Norðurhöfum. Það er meira en hægt er að
segja um íslensk stjórnvöld, eða hvað?
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Ástand uppsjávarfiskistofna í Norðaustur
-Atlantshafi og tillögur um heildarafla
- ekkert samkomulag um skiptingu aflamarks
norsk-íslenskrar síldar, kolmunna og makríls
Nýlokið er fundi ráðgjafarnefndar
Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES)
þar sem fjallað var um ráðgjöf um
aflamark þriggja uppsjávarfiskistofna
í Norðaustur-Atlantshafi sem Íslendingar stunda umtalsverðar veiðar
á, þ. e. norsk-íslensk vorgotssíld,
kolmunni og makríll. Þar sem veiðar
úr þessum stofnum eru fjölþjóðlegar
hefur Hafrannsóknastofnun komið
að mati á stærð og veiðiþoli þeirra
með virkri þátttöku í sýnatökum úr
afla og leiðöngrum og með starfi í
vinnunefndum og í ráðgjafarnefnd
Alþjóðahafrannsóknaráðsins.
Norsk-íslensk vorgotssíld
Árgangarnir frá 1998, 1999 og 20022004 voru allir stórir, sem leiddi til
þess að hrygningarstofninn fór vaxandi frá árinu 2003 og náði hámarki
árið 2009. Hrygningarstofninn hefur
farið minnkandi síðan vegna lélegrar
nýliðunar og hefur verið metinn undir
varúðarmörkum (Bpa=5 milljón tonn)
síðan 2014. Samkvæmt nýjasta mati
er hrygningarstofninn árið 2015 rétt
tæpar 4 milljónir tonna. Þetta mat er
13% hærra en úttekt síðasta árs gerði
ráð fyrir. Þessi munur stafar aðallega
af því að í ár var við samstillingu stofnmats tekið tillit til leiðangurs á hrygningarslóð 2015, en sá leiðangur hafði
legið niðri frá því 2009. Árgangar 2005-

2012 eru allir metnir litlir og því fyrirséð að afli og hrygningarstofn munu
minnka á næsta ári, en ná svo jafnvægi ef veitt verður áfram með sama
lága veiðihlutfallinu. Árgangur 2013
er metinn nálægt langtímameðaltali
(1988-2012), en mat hans er enn háð
óvissu. Talið er að hrygningarstofninn árin 2016 og 2017 verði um 3,6
milljónir tonna ef afli árið 2016 verður
samkvæmt aflareglu. Aflamark árið
2015 var 283 þúsund tonn samkvæmt
ráðgjöf ICES, en ekki náðist samstaða
strandríkja um skiptingu aflaheimilda
árið 2015 og er gert ráð fyrir að aflinn
verði 328 þúsund tonn, en þar af var 41
þúsund tonnum úthlutað til íslenskra
skipa. Samkvæmt aflareglu, verður
aflamark árið 2016 tæp 317 þúsund
tonn.
Ekki hefur enn náðst samkomulag
milli þeirra þjóða sem stunda veiðar
úr stofninum um skiptingu aflamarks.
Kolmunni
Á árunum 1996-2004 var mjög góð
nýlið un í kolmunnastofninn, sem
stækkaði verulega í kjölfarið. Hrygningarstofninn var um 7 milljónir tonna
á árunum 2003 og 2004, en fór síðan
minnkandi til ársins 2010 vegna lélegrar nýliðunar og mikils veiðiálags. Árgangar 2005 til 2008 eru allir
metnir nálægt sögulegu lágmarki, en

árgangar 2009 til 2014 eru metnir vera
um og yfir langtíma meðaltali. Matið
á yngstu árgöngunum er þó enn háð
óvissu. Mjög lítill afli árið 2011 og góð
nýliðun undanfarin ár hefur orðið til
þess að stofn og afli hafa farið vaxandi.
Samkvæmt nýjasta stofnmati er hrygningarstofninn metinn mun lægri en
hann var metinn fyrir ári síðan og allt
aftur til ársins 2004. Mest er lækkunin á
allra síðustu árum. Þessi lækkun stafar
af því að mun minna mældist af eldri
árgöngum í bergmálsleiðangri á hrygningarslóð vestan Bretlandseyja vorið
2015 en í samsvarandi leiðöngrum
frá 2013 og 2014. Samkvæmt nýjasta
stofnmati er hrygningarstofninn árið
2015 metinn 3,3 milljónir tonna. Þetta
mat er 42% lægra en úttekt síðasta árs
gerði ráð fyrir. Ráðgjöf ICES fyrir árið
2015 var 840 þúsund tonn, en hins
vegar er gert ráð fyrir að aflinn verði
um 1,3 milljónir tonna. Miðað við þær
forsendur þá mun hrygningarstofninn
árið 2016 verða um 3,6 milljónir tonna.
Ekki hefur enn náðst samkomulag
milli þeirra þjóða sem stunda veiðar
úr stofninum um skiptingu aflamarks,
en 203 þúsund tonnum var úthlutað til
íslenskra skipa fyrir árið 2015. Aflareglan, sem var samþykkt árið 2008, er
fallin úr gildi. Því veitir ICES ráðgjöf
miðað við þá veiðidánartölu sem gefur
hámarksafrakstur til lengri tíma litið

Aflamark makríls árið 2016 667 þúsund tonn.

(MSY). Aflamark árið 2016 er samkvæmt því 776 þúsund tonn.
Makríll
Samkvæmt nýjasta stofnmati þá er
hrygningarstofninn metinn lægri
heldur en að hann var metinn fyrir
ári síðan. Lækkun á metinni stofnstærð nær allt aftur til ársins 2005
og er mestur munur á árunum 20092013. Þessi lækkun skýrist aðallega af
niðurstöðum leiðangursins í júlí 2015
í Norðurhöfum, sem gaf lægri vísitölu
nú en árin 2013 og 2014. Hrygningarstofninn árið 2015 er metinn hafa verið
3,6 milljón tonna, sem er 18% lægra
mat en fyrir ári síðan. Ráðgjöf ICES

fyrir árið 2015 var á bilinu 831 til 906
þúsund tonn, en hins vegar er gert ráð
fyrir að aflinn verði um 1,2 milljónir
tonna, . Miðað við þær forsendur þá
mun hrygningarstofninn árið 2016
vera um 3,1 milljónir tonna.
Ekki hefur enn náðst samkomulag
milli þeirra þjóða sem stunda veiðar
úr stofninum um skiptingu aflamarks
en 173 þúsund tonnum var úthlutað til
íslenskra skipa fyrir árið 2015.
Aflaregla er ekki í gildi fyrir makrílstofninn og því veitir ICES ráð í
miðað við þá veiðidánartölu sem gefur
hámarksafrakstur til lengri tíma litið
(MSY). Aflamark árið 2016 er samkvæmt því 667 þúsund tonn.
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MAREL með vörur og vörusýningar
- ráðstefnur með sýnikennslu sem bæta við þekkingu fiskvinnsluaðila
Á næstu mánuðum býður Marel
hundruðum gesta uppá sýnikennslu
í notkun fiskvinnslubúnaðar í sýningar og þjálfunarmiðstöðvum
fyrirtækisins í Kaupmannahöfn og
Seattle. Gestum stendur einnig til
boða að hlýða á áhugaverða fyrirlestra og taka þátt í vinnustofum.
Sýningin Seafood ShowHow i Seattle
er haldin árlega og hana sækja margir
af fremstu fiskvinnsluaðilum frá
Bandaríkjunum, Kanada og lengra að
úr heiminum, í því skyni að kynna sér
nýjustu tæknilausnir frá Marel. Þetta er
þriggja daga opinn viðburður þar sem
sýndur er búnaður Marels í verki, með
sérstakri áherslu á hvernig Marel getur
hjálpað vinnsluaðilum að fara fram úr
framleiðslumarkmiðum sínum.
Á þessari sýningu, sem haldin verður
hjá Marel í Seattle dagana 18. -20. Nóvember nk. , verður einkum lögð áhersla
á það hvernig háþróaður búnaður og

Laxaflök, snyrtilega skorin í tæki sem Marel framleiðir.

Marel tekur reglulega þátt í sjávarútvegsýningum erlendis.

sérsniðin vinnslukerfi frá Marel nýtast
við vinnslu á laxi og hvítfiski.
Hvítfiskur
Vikuna á eftir færir Marel sig yfir
Atlantshafið til Kaupmannahafnar

Samið um gullkarfaveiðar við
Grænlendinga
Undirritaður hefur verið tvíhliða
samningur milli Íslands og Grænlands um gullkarfa. Samningurinn
er til þriggja ára og felur í sér skiptinguna 90% fyrir Ísland og 10% fyrir
Grænland. Auk þess er gert ráð fyrir
350 tonna afla annarra þjóða á hverju
ári samningsins. Í samningnum er
ákveðin nýtingaráætlun sem felur
í sér aflareglu, sem er sú hin sama
og íslensk stjórnvöld samþykktu á
síðasta ári eftir að Alþjóðahafrannsóknaráðið yfirfór hana með tilliti
til hámarks langtíma afraksturs og
alþjóðlegra varúðarsjónarmiða. Jafnframt var gerður samningur um landanir grænlenskra skipa í íslenskum
höfnum fyrir árið 2015. Geta grænlensk skip á þessu ári landað allt að
50 þúsund tonnum af makríl og 15
þúsund tonnum af norsk-íslenskri
síld. Góð samskipti Íslands og Græn-

Gullkarfi er verðmæt afurð ef hann
er nytjaður rétt.

lands á sjávarútvegssviði eru afar
þýðingarmikil báðum þjóðum. Þessi
samningur mun styrkja enn frekar
samstarf þessara þjóða og tryggja
ábyrgar veiðar úr þessum sameiginlega stofni þjóðanna.
Formaður samninganefndar Grænlands var Emanuel Rosing skrifstofustjóri í grænlenska sjávarútvegsráðuneytinu og formaður þeirrar íslensku
var Jóhann Guðmundsson skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

og heldur þar í fyrsta sinn sýninguna
Whitefish ShowHow í nýjasta sýningarhúsi fyrirtækisins, Progress
Point, þann 26. nóvember. Þar geta
framleiðendur á hvítfiski kynnst miklu
úrvali vinnslubúnaðar sem Marel

hefur fram að færa, þar á meðal einnig
fjölda nýjunga eins og FleXicut vatnsskurðarvélina. Sérfræðingar Marel
verða á staðnum til skrafs og ráðagerða
en auk sýnikennslu verður boðið uppá
vinnustofur og fjölda gestafyrirlestra
um tengd viðfangsefni.
Þann 10. febrúar 2016 fer svo fram
hin árlega sýning Salmon ShowHow í
Progress Point, í Kaupmannahöfn. Þar
sýnir Marel mikið úrval vinnslubúnaðar fyrir laxavinnslur, bæði stakar

vélar og heildstæðar vinnslulínur.
Þetta er í fimmtánda sinn sem Salmon
ShowHow er haldið, en sýningin
hefur skapað sér sess sem helsti vettvangurinn á alþjóðavísu til að kynnast nýjustu og bestu tæknilausnum í
laxavinnslu. Á Salmon ShowHow er
áhersla lögð á sýnikennslu, en einnig
er boðið uppá fjölda vinnustofa og
gestafyrirlestra auk þess sem gott
tækifæri gefst til að hitta kollega úr
laxvinnslugeiranum.

Af hverju sökk Jón Hákon BA við Aðalvík?
Sjónvarpsþátturinn Kastljós á RUV
fær ekki aðgang að skoðunarskýrslum eftirlitsaðila og öðrum þeim
gögnum sem varða eftirlit og búnað
bátsins Jóns Hákons BA frá Bíldudal sem fórst í sumar við Aðalvík
og með honum einn skipverjanna.
Fyrrum eigandi segir óvirkan
búnað ítrekað hafa fengið skoðun
og Samgöngustofa staðfestir mistök
eftirlitsmanns í eitt skipti. Kastljós
óskaði fyrir skömmu eftir aðgangi
að skoðunarskýrslum og öðrum
þeim gögnum sem varða skoðanir
eftirlitsaðila með bátum og búnaði,
Jóns Hákonar BA sem fórst við Aðalvík í sumar. Óskað var eftir aðgangi
að skoðunarskýrslum Jóns Hákonar,
frá árinu 2000 til dagsins í dag og
öðrum upplýsingum um skoðanir
á bátnum. Samgöngustofa brást
við beiðninni með þeim orðum
að hún yrði afgreidd eins fljótt og
auðið væri. Síðan barst hins vegar
bréf frá lögmanni Samgöngustofu
þess efnis að Kastljós fengi hvorki
aðgang að skoðunarskýrslum né
öðrum gögnum. Ljóst er af því að

Jón Hákon BA-60, smíðaður í Bátalóni 1988.

Samgöngustofa, eins og margar
aðrar opinberar stofnanir, telur sig
hafna yfir lög og rétt.
Jón Þórðarson, fyrrum eigandi
bátsins, segist ítrekað hafa gert
athugasemdir við eftirlit skoðunarstöðva með bátnum en talað fyrir
daufum eyrum. Sem dæmi hafi
björgunarbátur sem var um borð til
fjölda ára reynst óvirkur þegar áhöfnin
ætlaði að prófa búnaðinn árið 2006.
Eins hafi komið í ljós að sleppibúnaðurinn sem var um borð í Jóni Hákoni,
hafi árið 2011 ekki virkað sem skyldi.
Búnaður sem virkjar sleppigálgann
hafi verið vitlaust settur í, og því hefði

aldrei verið hægt að grípa til þess að
handvirkja búnaðinn. Svo virðist sem
skoðunarmönnum sem eftirlit hafa
með búnaðinum ár hvert, hafi yfirsést þetta. Slíkir starfsmenn eru ekki
traustvekjandi, engar athugasemdir
gerðar. Samgöngustofa hefur verið
kærð til Innanríkisráðuneytisins og
Úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
Sjómenn eiga heimtingu á að vita hvað
gerðist, öll óvissa er óþolandi með
öllu og dregur því miður úr tiltrú á
þessum öryggisbúnaði. Eina ráðið til
að fá óvissunni eytt er að ná bátnum
upp af hafsbotni. Fyrir því ætti sjávarútvegsráðherra að beita sér nú þegar.

Norðanfiskur á Akranesi:

Sérhæfing í áframvinnslu sjávarafurða
Norðanfiskur á Akranesi er framleiðslufyrirtæki sem sérhæfir sig í
áframvinnslu sjávarafurða í stóreldhús- og neytendapakkningar. Fyrirtækið var stofnað á Akureyri árið
2001af Útgerðarfélagi Akureyringa
og Kjarnafæði en flutti starfsemi
sína tveimur árum seinna til Akranes
þegar það sameinaðist fyrirtækinu
Íslenskt-Franskt eldhús. Upphaflega
átti fyrirtækið að framleiða og selja
fiskafurðir fyrir innanlandsmarkað.
Þróunin varð hins vegar sú að markaðssvæði fyrirtækisins stækkaði fljótt
og náði vítt um meginland Evrópu.
Þrátt fyrir góðar undirtektir á erlendum mörkuðum hefur fyrirtækið dregið úr umsvifum sínum
erlendis. Nú einbeitir fyrirtækið sér
að meiri þunga að innanlandsmarkaði sem hefur skilað góðum árangri.

Norðanfiskur á Akranesi.

Um mitt sumar 2014 var gengið frá
kaupum HB Granda á öllu hlutafé á
öllu hlutafé í Norðanfiski en fyrir átti
HB Grandi 23,8% hlut í fyrirtækinu.
Fimm þættir
framleiðslunnar
Framleiðslu fyrirtækisins má skipta
upp í fimm megin flokka sem eru:
1. Brauðun á fiski

Fiskréttir Norðanfisks eru afargirnilegir.

2. Framleiðsla á fiskiréttum
3. Framleiðsla á paté/terrinum
4. Vinnsla og pökkun á laxi og silungi
5. Pökkun á sjávarafurðum í stóreldhúsog neytendapakkningar
Fyrirtækið er einnig orðið mjög stór
innflutnings- og heildsöluaðili á sjávarafurðum (sushi, humar, krabbi o. fl. ) og
þjónustar því jafnt stóreldhús, verslanir
og veitingastaði.

Á Akranesi er margt sem minnir á sjósókn sem ætíð hefur verið burðarásinn
í atvinnulífi staðarins, m.a. þetta gamla akkeri á Breiðinni. Um helmingur
allra íbúa á Vesturlandi eru búsettir á Akranesi. Stóriðjan á Grundartanga
spilar þar stórt hlutverk.

Hjá Norðanfisk starfa 24 starfsmenn.
Allir gegna þeir mikilvægu hlutverki í
fyrirtækinu og saman mynda þeir öfluga heild, hvort sem það á við í fram-

leiðslu á vörum fyrirtækisins eða í þjónustu við viðskiptavini. Fyrirtækið hefur
verið að þróa vörur til framleiðslu frá
stofnun og sú vinna heldur sífellt áfram.

Framtak-Blossi

er orðinn umboðsaðili
fyrir Volvo penta rafstöðvar
og skrúfuvélar á Íslandi

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta
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Sjávarútvegurinn og illt umtal
- Jón Atli Kristjánsson fjallar um hið illa umtal
Ég hef hlustað á umræðu um sjávarútvegsmál í 50 ár. Á öllum tímum
hafa verið til spekingar sem vita
„best“ hvernig á reka sjávarútveg.
Hvað sem gert er verða þeir alltaf
til. Í upphafi umræðu um auðlindagjaldið átti þetta gjald að vera lausn á
öllu ósætti og illdeilum um greinina.
Ekkert hefur reynst vera fjarri lagi.
Hver bjóst svo sem við að sá sértæki
skattur, sé betri eða verri en aðrir
skattar. Þannig er það mín skoðun
að hið „illa umtal „hverfi aldrei. Svar
sjávarútvegsins við því, er að þessi
grein hafi allt sitt á hreinu og starfi
fyrir opnum tjöldum. Hún þarf að
eiga öfluga talsmenn, sem hún hefur
eignast í dag. Spámennirnir fari svo
sínu fram, eins og þeir hafa alltaf
gert.
Jákvæð þróun sem
tekið hefur tíma
Deilur hafa staðið um núverandi
kvótakerfi í 30 ár. Hrakspár um þetta
kerfi hafa ekki ræst. Enginn heldur
því heldur fram að það sé gallalaust.
Þegar núverandi kerfi var sett á var það
gert til að taka á algerri óstjórn sem
ríkti og flestir hafa gleymt hvernig var.
Kvótakerfið var sett á til að, hagræða og
auka verðmæti. Samþjöppun og stærri
rekstrareiningar voru hluti þessara
kerfisbreytinga. Samhliða stærri fyrirtækjum, var skilningur á því að kerfið
yrði að tryggja útgerð minni báta –

smábátakerfið. Innan sjávarútvegsins
skapaðist sátt um þessi tvö grundavallarkerfi veiðanna, aflamarks – og
smábátkerfið. Smá saman hefur svo
þróast þriðja kerfið, sem kalla má samfélagskerfið. Að til sé kerfi sem grípi
inn í svæðisbundinn vanda og má þar
nefna, byggðakvóta og strandveiðar.
Það er mikill misskilningur að þær
breytingar sem hér er lýst hafi fallið
af himnum ofan. Upphaflega var
aflamarkskerfið eina kerfið og önnur
kerfi hafa sprottið út úr því. Þeir sem
voru/eru í aflamarkskerfinu hafa ekki
alla daga verið sáttir við þessa þróun.
Mikill niðurskurður aflaheimilda um
árabil auðveldaði hana ekki. Sjávarútvegurinn hefur þannig á liðnum
árum sýnt undraverða þróunar- og aðlögunarhæfni. Það að ræða um sjávarútveg, sem fámennan hóp, sjálfhverfra
eiginhagsmunpotara er langt frá raunveruleikanum. Kerfisbreytingarnar og
uppbygging sem allir sjá í dag, hefur
tekið tíma og er í reynd verk ótal aðila.
Öllu því fólki, fyrirtækjum og stofnunum til sóma. Sjávarútvegurinn hefur
heilshugar stutt þessa þróun
Þjóðin á auðlindina
Enginn innan sjávarútvegsins, heldur
öðru fram en að þjóðin eigi sjávarauðlindina við strendur landsins. Þetta er
skýrt tekið fram í lögum um stjórn fiskveiða 38/1990, 1. gr. Það er því í anda
þrætubókarlistar að halda öðru fram.

flóra, sem fyrirtæki í sjávarútvegi sjá
um að greina og standa ábyrg fyrir.

Jón Atli Kristjánsson.

Skömm sé þeim sem þess list iðka og
slá sig til riddara á þann hátt. Með sama
hætti og þetta er klárt, ætti það að vera
jafn klárt að nýting auðlindarinnar og
vinnsla afurða og markaðsmál eru á
hendi sjávarútvegsins. Það er verkaskipting sem gagnast aðilum máls,
þjóðinni og útveginum. Krafa þjóðarinnar er að fá sanngjarnt afgjald af eign
sinni og nýtingarrétturinn er falinn
útveginum. Það er hinn óformlegi
sáttmáli aðila, dettur t.d. einhverjum
í alvöru í huga „þjóðarútgerð.“!
Krafan um hæsta afgjald eiganda
auðlindarinnar – þjóðarinnar er samofin nýtingu hennar. Afkoma greinarinnar ræður afgjaldinu. Hvers vegna,
því stór hluti kostnaðar er ákveðinn.
Nýtingin er löng keðja fyrirtækja og
einstaklinga sem koma að því verki.
Allir þurfa sitt, launþegar, fyrirtæki
opinberir aðilar og þetta er margþætt

Óbilgirni umræðunnar um
auðlindagjaldið
Sjálfskipaðir gæslumenn afgjaldsins
– auðlindagjaldsins hafa sýnt mikla
óbilgirni í sínum málflutningi. Fyrir
þá er auðvelt að reikna hátt afgjald af
allri greininni. Þegar skipta á þessu afgjaldi milli fyrirtækja vandast málið. Í
raunveruleika er himinn og haf minni
afkomu uppsjávarfyrirtækjanna og
þeirra sem vinna einvörðungu í bolfiski. Sé staða þeirra fyrirtækja sem,
starfa í greininni skoðuð í kjölinn vex
flækjustigið. Oftar en ekki tengist þessu
umræða landsbyggðinni. Arðsemiskrafan sem í reynd er sett á greinina,
þýðir að ekki geta öll fyrirtæki lifað,
og mögulega á það heldur ekki að
vera. Þegar bent er á þetta, bregðast
afgjaldmenn óvæða við, öll rök hverfa
og skítkastið tekur við. Orðræðan er
þá um brauðmola sem falla af borði
útgerðarinnar, og annað þessu líkt.
Forystumenn þeirra fyrirtækja sem
sjá að þeir geti ekki greitt álagt gjald
ber skylda til að vara við, annað væri
óábyrgt gagnvart öllum, sem þeir bera
ábyrgð á.
Að mínu áliti erum við ekki á réttri
leið í núverandi útfærslu auðlindagjaldsins. Auðlindahagfræðin hefur
búið til gamla teoríu, sem er óframkvæmanleg í praxís. Við hana á ekki að
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Sjávarútvegsráðuneytið. Þar vinna
margir sérfræðingar sem hinir ,,sjálfskipuðu sérfræðingar“ mættu taka
meira mark á.

eltast. Leiðin út úr núverandi stöðu á að
vera troðin slóð, einföld og skiljanleg.
Sjávarútvegur og
rekstrarumhverfi hans
Dettur einhverjum í hug, að ef á ræða
skipulagbreytingar á Landsspítalanum,
þá sé ekkert rætt við lækna?
Lengi hefur það viðgengist að þegar
taka á mikilvægar ákvarðanir um sjávárútvegsmál er fulltrúum greinarinnar
haldið frá umræðunni og innlegg
hennar gert tortryggilegt. Spyrja má ,
hverslags sjónarmið ráða hér ríkjum,
þeir sem vinna í greininni og vita besta
hvar skóinn kreppir, eru hafðir út í
horni. Það er heldur ekki vansalaust
að sjávarútvegurinn hefur látið „kerfið“
komast upp með þetta. Horft til baka er
íslenskur sjávarútvegur vel rekinn. Þar
vinnur reynslumikið og gott fólk. Þessi
grein á og getur borðið höfuðið hátt.
Þeir sem tala öðruvísi eiga það við sína
eigin þröngsýni og sjálfbirgingshátt.

- snjallar lausnir

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Heildstætt fjárhagsbókhald
Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging
WiseFish hugbúnaður:
Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og dreifing
Útflutningskerfi

kr.
Aðgangur að Office 365 fylgir með
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Microsoft Azure
Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft.
Einu öruggasta og öflugasta gagnaveri í heimi.

24.900

pr. mán.
án vsk

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr.

34.900

pr. mán.
án vsk

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.
Nú er einnig hægt að fá sjávarútvegslausnir í áskrift á navaskrift.is
Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » www.wise.is

TM

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30 júní 2016.

