
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.
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fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Hólmadrangur á Hólmavík: 

Rækjan frá fyrirtækinu 
afar vinsæl á breskum 
mörkuðum
Hafrannsóknastofnun hefur nýlega 
lokið leiðangri með það að markmiði 
að meta magn og útbreiðslu rækjustofna 
við landið. Rannsóknin fór fram dagana 
19. september til 15. október og fóru þær 
fram á rannsóknarskipinu Dröfn RE-35. 
Könnuð voru sex svæði: Arnarfjörður, 
Öxarfjörður, Húnaflói, Ísafjarðardjúp, 
Skagafjörður og Skjálfandi. Stofnvísitala 
rækju í Arnarfirði var undir meðallagi og 
var helsta útbreiðslusvæði rækju innst í 
firðinum. Stofnvísitala rækju í Ísafjarðar-
djúpi mældist undir meðallagi en líkt og 
undanfarin ár var mest magn rækju innst 
í Djúpinu. Stofnvísitala rækju í Skjálfanda 
mældist rétt undir meðallagi og var hún 
tiltölulega jafndreifð yfir svæðið. Rækju-
stofnar á öðrum svæðum eru enn í lægð. 
Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að 
leyfðar verði veiðar á 100 tonnum af rækju 
í Skjálfanda, 250 tonnum í Arnarfirði og 
700 tonnum í Ísafjarðardjúpi fiskveiðiárið 
2015/2016, og hófust veiðar í Ísafjarðar-
djúpi 24. nóvember sl. Hefur 662.900 kg 
rækju verið úthlutað af hálfu Fiskistofu í 
Ísafjarðardjúpi og 236.750 kg í Arnarfirði 
á grundvelli reglugerðarinnar. Þrjú ár 

eru síðan síðast var leyft að veiða rækju 
á Skjálfandaflóa. 

Meira fékkst af ýsu en á síðustu árum, 
en magn hennar minnkaði nánast stöðugt 
frá árinu 2005-2014. Mikil aukning var í 
magni árs gamallar ýsu á öllum svæðum 
nema í Arnarfirði. Minna var af þorski í 
Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi en síðustu ár, 
en hins vegar jókst magn þorsks á svæð-
unum fyrir norðan land. Einnig var mikið 
af þorskseiðum. Magn ungfisks var yfir 
viðmiðunarmörkum og því hefur Haf-

Hafrannsóknastofnun hefur 
lagt til að leyfðar verði veiðar á 
100 tonnum af rækju í Skjálf-
anda, 250 tonnum í Arnarfirði 
og 700 tonnum í Ísafjarðardjúpi 
fiskveiðiárið 2015/2016, og 
hófust veiðar í Ísafjarðardjúpi 
24. nóvember sl.

rækja er afbragðsgóður matur og vinsæl 
á borðum sælkera víða um heim.

Hólmavík.

Framhald á bls. 2
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Höfuðóvinur sjávarútvegs 
hefur oft verið óstöðugleiki 
og óöryggið í greininni
Er Akureyri útgerðarbær, iðnaðar-
bær eða skólabær, eða jafnvel þetta 
allt í hæfilegri blöndu? Undanfarin 
ár virðist sem Akureyrarbær hafi 
fyrst og fremst verið að markaðs-
setja sig sem skólabæ, allir vita að 
iðnaðarsvæðið á Gleráreyrum heyrir 
sögunni til en þegar Iðnaðardeild SÍS 
starfaði þar með sem mestum blóma 
var þar mikill skinna- og fataiðnaður 
sem veitti a.m.k. 400 manns atvinnu. 
En hvað með útgerðarþáttinn? 

Þegar síðutogararnir komu til Ak-
ureyrar á síðustu öld hafði iðnaðurinn 
á Akureyri einnig verið að styrkjast 
en þegar iðnaðurinn fór að dragast 
saman voru Akureyringar svo heppnir 
að þá var að byggjast upp mjög vold-
ugt fyrirtæki sem er Samherji. Síðar 
er stofnaður háskóli á Akureyri sem 
hefur verið að eflast ár frá ári, fleiri og 
fleiri nemendur stunda þar nám og 
starfsmannafjöldi að aukast. 

Akureyri hefur frá fyrstu tíð verið 
miðja verslunar og þjónustu á Norður-
landi en útgerð í dag er annað og meira 
en hún var fyrir tiltölulega fáum árum, 
nú er þetta nýtísku atvinnugrein, en 
stundum horfir fólk á útgerð í ljós-
rauðum bjarma líkt og var stundum 
á tímum árabátaútgerðarinnar. Nú er 

þetta atvinnugrein sem nýtir sér nýju-
stu tækni og menntun á öllum sviðum 
enda er það nauðsynlegt í nútíma 
þjóðfélagi. Sjávarútvegsfyrirtækin hér 
á Akureyri hafa haft forystu um öfl-
uga útgerð og fiskvinnslu á landsvísu 
í þeim hröðu breytingum sem hafa átt 
sér stað í sjávarútvegi á Íslandi, sem 
um heim allan, á undanförnum árum. 

Þessi rekstur hefur einnig tekið 
breytingum af umhverfinu og þeim 
lagaramma sem sjávarútvegnum er 
búinn, ekki síst kvótakerfinu, en ekki 
síður það að grunnurinn að því að 
geta gert út og unnið fisk er að geta 
selt hann á sem hagkvæmustu verði. 
Kaupendur eru í allflestum tilfellum 
erlendis og því þarf mikla sérhæfingu 
og kunnáttu á öllum, s.s. í tækni, 
stjórnun, fjármálum o. fl. , allt frá því 
að fiskurinn er veiddur, hann unn-
inn ýmist um borð eða í landi og þar 
til hann er seldur og kemur í hendur 
neytenda í því ástandi og umbúðum 
sem hann velur. 

Mikilvægt að efla  
vöruþróun og  
markaðssetningu
„Samdrátturinn í störfum í sjávarút-
vegi er staðreynd í dag en það verða 

kannski til ný störf í sjávarútvegi en 
beinlínis það að róa til fiskjar og verka 
fisk. Það er ekki síður mikilvægt að 
efla vöruþróun, markaðssetningu o. 
fl. og kannski kemur að því að við 
hættum alveg að flytja út óunnið 
hráefni. Það fer reyndar hraðminnk-
andi. Umræðan um sjávarútveginn 
hefur oft verið sú að þetta hafi í raun 
verið svo einfalt í raun að senda skip 
til veiða, vinna aflann í landi í blokk 
og senda úr landi, áður fyrr oftast til 
Bandaríkjanna. Þetta er liðin tíð. 

Áður fyrr var það oft skoðun 
margra að það væri ekki f„fínt” að 
vinna í fiski. Fólk velur oft aðra at-
vinnu en við fiskvinnslu ef hún 
stendur til boða, ekki síst á tímum 
þegar atvinnuframboð er nægjanlegt. 
Þau störf eru hins vegar ekki alltaf 
betur borguð en fiskvinnsla, hvað þá 
sjómennska. 

Hver verður þróunin? 
Augljóst er að höfuðóvinur þessarar 
atvinnugreinar hefur oft verið óstöð-
ugleikinn og óöryggið í greininni. Fólk 
vissi oft ekki hversu langan vinnudag 
það þurfti að vinna eða hvort það 
þurfti yfirleitt að mæta í vinnuna 
næstu vikuna, en oft var viðkvæðið 
við löngum vinnudegi að það þyrfti 
að bjarga verðmætum. 

Pólitísk ókyrrð sem var oft kringum 
sjávarútveginn var fremur óheppileg, 
það átti að „redda” landsbyggðinni 
með því að krukka eitthvað í sjávar-

útveginn. Enn eru uppi hugmyndir 
um að það þurfi að flytja kvóta til 
bágstaddra byggða, stundum með 
byggðakvóta hjálpa þarf „brothættum“ 
byggðum en þá vaknar spurningin, 
hvar á að taka þann kvóta? 

Í heildina þarf ekki að óttast fram-
tíð íslensks sjávarútvegs, hann nýtur 
virðingar og til hans er horft sem fyrir-
mynd víða um heim. Það væri þá eitt-
hvað í ytra umhverfinu sem væri þess 
valdandi sem hvorki sveitarstjórnir 
eða ríkisstjórn hefðu eða gæti haft 
nein áhrif á. 

Sjómenn ánægðir í starfi 
samkvæmt könnun 
Samgöngustofu
Níu af hverjum tíu sjómönnum 
eru eru ánægðir í starfi sínu en 
aðeins um 4% eru óánægðir. Þetta 
kemur fram í nýbirtri könnun sem 
Gallup gerði fyrir Samgöngustofu. 
Tilgangur könnunarinnar var að 
kanna líðan og öryggi sjómanna og 
að nýta niðurstöðurnar til úrbóta og 
hvata til aðgerða. Meðal annars var 
spurt um öryggi um borð, slys og 
áhættumat, ánægju í starfi, óhöpp 
og orsakir þeirra. Einnig vorum 
sjómenn spurðir um eigin heilsu 
og líðan um borð. Þá kom einnig 
fram að tæplega 80% sjómanna 
voru ánægðir með að hafa valið 
sjómennsku að atvinnu. Niðurstöð-
urnar sýna að miklar framfarir hafa 
orðið frá fyrri könnunum í öryggis-
málum sjómanna og hefur slysum 
og óhöppum fækkað jafnt og þétt. 
Því má þakka bættum skipakosti, 
aukinni menntun sjómanna og 

viðhorfsbreytingu til öryggismála 
um borð í skipunum. Einnig hefur 
aðbúnaður um borð sífellt orðið 
betri. 

Sjómenn taka  
öryggismál alvarlega
Niðurstöðurnar benda einnig til þess 
að sjómenn taki öryggismál alvarlega. 
Þannig vekur það athygli í þessari 
könnun að undirmenn á skipum telja 
að öryggismálum sé ábótavant og það 
skorti fræðslu og kynningu fyrir ný-
liða. Skipstjórar telja öryggismálin séu 
í góðu horfi og að það sé ekki skortur 
á öryggisráðstöfunum. 

Í frétt á vef Samgöngustofu segir 
að sjómennirnir sem tóku þátt starfa 
á skuttogurum, fiskiskipum undir 
15 brúttótonnum, fiskiskipum yfir 
15 brúttótonn, vinnuskipum og far-
þegaskipum. Flestir sjómennirnir hafa 
starfað 11 – 20 ár á sjó. 

S J Ó N A U K A R

7x50
COMMANDER 
Steiner linsurnar eru meðhöndlaðar 
sérstaklega sem gefa þér ótrúlega 
tæra sýn. Sjálfvirkur fókus 
kr. 224.746

7x50 
NAVIGATOR PRO
Steiner sjónaukarnir eru einstaklega 
skarpir og bjartir, Navigator Pro er 
með sjálfvirkum fókus 
kr. 76.413

7x30 
NAVIGATOR PRO
kr. 57.266

Hjá vélasölunni finnur 
þú hágæða sjónauka 
hvort sem er fyrir leik 
eða störf.
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7x50 
COMMANDER GLOBAL 

Vestmannaeyjar eru með öflugustu sjárútvegsbæjum landsins og þar eru 
mörg stærstu útgerðarfyrirtæki landsins. Vestmannaeyingar hafa fyrst og 
fremst beint sjónum að útgerð og fiskvinnslu.

Komið að landi til löndunar á 
Neskaupstað. Athugull sjómaður 
fylgist með, væntanlega ánægður 
því skipið kom með fullfermi af 
loðnu.

rannsóknastofnun lagt til að rækju-
veiðar hefjist ekki fyrr en að magn 
þeirra hefur minnkað á veiðisvæðum 
rækjunnar. 

Hjá Hólmadrangi á Hólmavík 
starfa ríflega 20 starfsmenn og er það 
stærsti vinnustaður á Hólmavík. Fyr-
irtækið leggur mikið upp úr góðum 
starfsanda, góðum aðbúnaði starfs-
fólks og góðu samstarfi starfsfólks 
og fyrirtækisins. Hjá fyrirtækinu er 
unnin rækja sem er kaldsjávartegund 
sem lifir í Norður-Atlantshafi, Norð-
ur-Íshafi og Norður-Kyrrahafi. Hún 
hefur fundist á 20 til 1400 m dýpi en 
hér við land er algengast að hún sé 
á 50 til 700 m dýpi. Hún heldur sig 
mest á leirbotni, en finnst þó stundum 

einnig á hörðum botni. Meðfram 
suðurströndinni hefur rækja ekki 
fundist í veiðanlegu magni. 

Nýr vinnslubúnaður  
hjá Hólmadrangi
Jón Halldórsson, framkvæmdastjóri, 
segir að að allur búnaður verksmiðj-
unnar hafi algerlega verið endurnýj-
aður á undanförum árum. Meðal 
annars var fjárfest í fullkomnum 
vigtunar- og pökkunarbúnaði árið 
2005 sem gerði Hólmadrangi ehf. 
kleyft að sinna mun breiðari hópi 
viðskiptavina. „Þannig sinnum við í 
dag fjölmörgum viðskiptavinum með 
ólíkar kröfur og þarfir. Afurðum fyr-
irtækisins hefur hvarvetna verið afar 

vel tekið og verksmiðjan vakið athygli 
þeirra sem hafa heimsótt okkur fyrir 
gott skipulag og mikla sjálfvirkni. Við 
fáum ekki rækju frá þessum svæðum 
til vinnslu, bara innflutta rækju sem 
aðallega veiðist í Barentshafi en einnig 
fáum við rækju frá Kanada og Græn-
landi til vinnslu. Flæmski hatturinn 
við Nýfundnaland sem var mjög öfl-
ugt veiðisvæði fyrir nokkrum árum 
hefur verið lokað fyrir veiðum um 
alllangt skeið. Það er töluvert um 
rækju í Barentshafi en hún er mjög 
dreifð á þessum árstíma. Á þessu ári 
fáum við um 6.000 tonn af rækju til 
vinnslu en rækjan frá okkur fer að 
mestu leiti á Bretlandsmarkað,“ segir 
Jón Halldórsson. 

Framhald af forsíðu



 Allt fyrir kælingu og frystingu

Kæli- & frystiklefar, hurðir & 
öryggisbúnaður

Bitzer kæli- & frystivélar ofl.

Kælivélaolíur North Star ísvélar

Plaststrimlahurðir

Eimar & eimsvalar Ísvélar

 Tilbúin kæli- & frystikerfi Mycom kæli- & frystivélar & 
varahlutir

Hraðopnandi iðnaðarhurðir 
fyrir kæli & frystiklefa  ofl.

Iðnaðareiningar fyrir stærri 
kæli- & frystigeymslur

Kælimiðlar R507, R404, R134 
ofl.  
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BLAÐINU ER DREIFT Í 35.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Ýmsar tegundir sjávarlífvera sem finnast hér við land og eru lítt eða ekki nýttar, 
en eru eftirsótt matvara erlendis. Í flestum tilfellum er lítið sem ekkert vitað um 
útbreiðslu þeirra eða magn hér við land. Má þar nefna ýmsar skeljategundir eins 
og sandskel, báruskel, hjartaskel, krókskel, krabbategundir eins og trjónukrabba, 
bogkrabba og grjótkrabba og ýmsar tegundir þörunga. Æskilegt væri að efla rann-
sóknir á magni, útbreiðslu og vexti þessara tegunda hér við land. Hjá fyrirtækinu 
Codland í Grindavík á sér stað mikil verðmætasköpun úr ýmsum hliðarafurðum 
í sjávarútvegi, ítarlegir möguleikar kannaðir og framtíðarsýn mótuð. Codland er 
fyrirtæki sem vinnur að því að fullnýta sjávarafurðir og framleiða úr þeim hágæða 
vörur með sjálfbærni að leiðarljósi. Þetta mættu fleiri sjávarútvegsfyrirtæki hafa að 
leiðarljósi þó vissulega hafi miklar framfarir orðið á þessu sviði á undanfönum ára-
tugum. Þær hefðu mátt vera samstiga aukinni markaðsþróun og markaðsþekkingu.
Primex á Siglufirði er eitt þeirra fyrirtækja sem nýtt hefur sér vaxandi tækifæri 
til nýsköpunar í sjávarútvegi, þar eru nýttar náttúrulegar trefjar úr sjávarkistu við 
Íslandsstrendur. Primex er líftæknifyrirtæki sem framleiðir hágæða ChitoClear 
kítósan úr rækjuskel með mismunandi eiginleika fyrir fæðubótar-, lækningatækja-, 
lyfja- og snyrtivörumarkaðinn. Þróun tengdra afurða á erlendum markaði hefur 
sannað notagildi kítósans í mismunandi notkunarmöguleikum. Auknir mörguleikar 
hafa skapast á síðustu árum ásamt möguleikum til frekari vöruþróunar, bæði fyrir  
innlenda og erlenda markaði. Primex hlaut Nýsköpunarverðlaun Íslands 2012 sem 
afhent eru árlega á Nýsköpunarþingi.
Á fullveldisdaginn, 1. desember, gefst gott tilefni til þess að íhuga hvers virði 
sjálfstæði þjóðarinnar er. Værum við ef til vill eins vel stödd - eða jafnvel betur 
- með því að afsala okkur sjálfstæði, finna okkur skjól í stærra ríki? Hefðum við 
sætt okkur við það til langframa að Danir færu með okkar utanríkismál, kæmi 
það ef til vill til álita nú að fallast á að stefna okkar í utanríkismálum yrði mótuð 
í Brussel, höfuðstöðvum Evrópusambandsins, ekki síst nú þegar takast þarf á við 
hryðjuverkaógnir? Þar er auðvitað meðtalið umráðaréttur yfir fiskimiðunum okkar, 
hverjir veiða þar, hversu mikið og með hvaða veiðarfærum. Fyrir nokkrum árum 
var verið að skoða möguleika á að virkja gas sem kann að finnast norðaustur af 
landinu, út af Öxarfirði og nú er verið að huga að olíuleit á Drekasvæðinu. Hvaða 
skoðanir hefðu einhverjir misvitrir kontóristar í Brussel á þessari orkuleit? Jú, 
það yrði skoðað með hag allra aðildarþjóða Evrópusambandsins að leiðarljósi svo 
borpallar yrðu ekkert frekar íslenskir en spænskir, breskir eða norskir ef Norðmenn 
dyttu einnig í Evrópusambandspyttinn. Við Íslendingar erum þjóð sem býr yfir 
sterkri sjálfsvitund, ríkri sögulegri hefð og frjóum menningararfi, því líklega betur 
settir án evrópskrar miðstýringar, þó ekki væri til annars en að hafa sjálfstæðan 
ákvörðunarrétt um fiskimiðin okkar og skynsamlega nýtingu þeirra. Það er ekki 
víst að að henni yrði skynsamlega stjórnað frá Brussel, yrði okkur hagstæð.
Svo rís um aldir árið hvert um sig,
eilífðar lítið blóm í skini hreinu.
Mér er það svo sem ekki neitt í neinu,
því tíminn vil ei tengja sig við mig.
Þannig var ort árið 1845, og er raunar í fullu gildi enn. ALDAN óskar sjómönnum 
sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Kennum börnunum 
að meta þorskinn og 
aðrar fisktegundir 
sem afbrags matvöru

Leiðari Arion banki kemur að 
fjármögnun nær 70% 
stærstu sjávarútvegs- 
fyrirtækja landsins
Í Arion banka er mikil reynsla og 
þekking á þjónustu við sjávarút-
veginn en um 28% af fyrirgreiðslu 
bankans til fyrirtækja er til greinar-
innar. Í bankanum starfar öflugt 
sjávarútvegsteymi á fyrirtækjasviði 
með mikla þekkingu á sjávarútvegi 
en forstöðumaður er Guðmundur 
S. Ragnarsson. Tekin hafa verið upp 
atvinnugreinaskipting í bankanum 
og mynduð sérstök teymi um helstu 
atvinnuvegina sem þjónustaðir eru 
á fyrirtækjasviði. Þannig er stefnt að 
því að ná fram meiri sérþekkingu á 
þörfum einstakra atvinnugreina. 

„Við leggjum áherslu á að vera á 
ferðinni, og öðlast þannig skilning og 
þekkingu á starfsemi viðskiptavina 
bankans og meta óskir þeirra, og til 
að geta boðið upp á bæði sérsniðna og 
fjölbreytta bankaþjónustu. Aðkoma 
okkar að sjávarútvegsfyrirtækjum 
hefur aukist verulega undanfarin ár og 
bankinn kemur nú að fjármögnun á 10 
af 15 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum 
landsins. Þau verkefni sem við höfum 
komið að undanfarið í tengslum við 
sjávarútveginn spanna breitt svið og má 
þar nefna nýsmíði fiskiskipa, samruna 
og kaup á fyrirtækjum, fjárfestingar í 
vinnslubúnaði og fleira. Fjölbreytnin 
í iðnaðinum er mikil, sjávarútvegur er 
að breytast og við ætlum að fylgja þró-
uninni vel eftir,“ segir Guðmundur sem 
segir fiskeldi vera vaxandi atvinnugrein 

á Íslandi sem starfsmenn bankans fylgj-
ast með af athygli og Arion banki tekur 
þátt í að fjármagna en það þarf að skapa 
meiri reynslu og ekki síður þolinmótt 
fjármagn í þeirri atvinnugrein. 

Spennandi tímar framund-
an í sjávarútvegi
„Það eru spennandi tímar framundan 
í sjávarútvegi á Íslandi og mörg fjár-
festingarverkefni eru í burðarliðnum 
með tæknivæddari iðnaði og löngu 
tímabærri endurnýjun fiskiskipaflot-
ans. Það er augljóst að sú þróun sem átt 
hefur sér stað undanfarin ár, að fyrir-
tækjum í sjávarútvegi fækki og önnur 

stækki, mun halda áfram. Það mun gera 
fyrirtæki samkeppnishæfari á alþjóð-
legum mörkuðum með sjávarafurðir. 

Arion banki býður einnig upp fjöl-
breytta þjónustu sem nýtist viðskipta-
vinum bankans í sjávarútvegi vel. Auk 
framvirkra viðskipta með gjaldeyri 
býðst sjávarútvegsfélögum einnig að 
bankinn stýri kostnaði við olíuinn-
kaup. Einnig er hægt að verja erlend 
lán með vaxtaskiptasamningum. Þjón-
usta gjaldeyrisborðsins er mótuð eftir 
þörfum viðskiptavina á hverjum tíma,“ 
segir Guðmundur S. Ragnarsson for-
stöðumaður sjávarútvegsteymis Arion 
banka. 

Það er breiður hópur sérfræðinga í Arion banka sem kemur að þjónustu við 
sjávarútveg.

Áframhaldandi útgerð 
frá Grímsey tryggð
Ríkisstjórn Íslands ákvað fyrir 
skemmstu, að tillögu forsætisráð-
herra, að grípa til samþættra aðgerða 
til að styðja við byggð í Grímsey. Í 
fyrsta lagi með því að styrkja stöðu 
útgerðar frá Grímsey, í öðru lagi með 
því að bæta samgöngur við Grímsey, 
í þriðja lagi með því að framkvæma 
hagkvæmniathugun á lækkun hús-
hitunarkostnaðar og í fjórða lagi með 
verkefninu „Brothættar byggðir.“

Hinn 20. ágúst sl. samþykkti ríkis-
stjórn Íslands, að tillögu forsætisráð-
herra, að setja á laggirnar vinnuhóp til 
að skoða stöðu Grímseyjar í ljósi fyrir-
liggjandi tillagna frá aðgerðarhópi Ak-
ureyrarbæjar. Það er mat vinnuhópsins 
að byggð í Grímsey muni eiga undir 
högg að sækja komi ekki til aðgerða 
stjórnvalda nú. Vinnuhópurinn var 
skipaður fulltrúum frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu (sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra og iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra), innanríkisráðu-
neytinu og forsætisráðuneytinu sem 
leiddi hópinn. 

„Það er áríðandi að bregðast við 
þeirri erfiðu stöðu sem uppi hefur 
verði í Grímsey undanfarin ár. Heima-

menn óttast að ef ekkert verði að gert 
leggist útgerð í Grímsey af og jafnvel 
búseta í framhaldi af því. Ég hef trú 
á að með þessum aðgerðum sem nú 
liggja fyrir og byggja að talsverðu leyti 
á tillögum heimamanna verði unnt 
að styðja við áframhaldandi búsetu 
í þessari nyrstu byggð landsins. Sér-
staða eyjunnar er óumdeild,“ sagði 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
forsætisráðherra. Vinnuhópurinn 
heimsótti Grímsey dagana 19. – 20. 

október sl. og kynnti drög að tillögum 
fyrir heimamönnum. 

Bæjarstjórn Akureyrar fagnar þeirri 
niðurstöðu ríkisstjórnarinnar að grípa 
til aðgerða í því skyni að treysta áfram-
haldandi byggð í Grímsey, styrkja 
stöðu útgerðar í Grímsey, bæta sam-
göngur og framkvæma hagkvæmis-
athugun á lækkun húshitunarkostn-
aðar. Bæjarstjórn Akureyrar hefur 
lagt áherslu á að koma að málum til 
að styrkja forsendur búsetu í Grímsey. 

Grímsey.

Eldi á laxi og regn-
bogasilungi í mat á 
umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun hefur tekið til 
athugunar mat á umhverfisáhrifum 
á eldi allt að 19.000 tonnum af laxi 
og regnbogasilungi í Patreksfirði 
og Tálknafirði. Það eru fiskeldisfyr-
irtækin Dýrfiskur hf. og Fjarðalax 
ehf. á sunnanverðum Vestfjörðum 
sem hafa tilkynnt til athugunar 
Skipulagsstofnunar frummatsskýr-
slu um eldi á laxi og regnbogasilungi 
í Patreksfirði og Tálknafirði. Til-

laga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum 
hennar liggur frammi til kynningar 
til 2. Desember nk. á bæjarskrif-
stofum Tálknafjarðarhrepps og 
Vesturbyggðar, í Þjóðarbókhlöð-
unni og hjá Skipulagsstofnun að 
Laugavegi 166 í Reykjavík. Frum-
matsskýrslan er aðgengileg á heima-
síðu Teiknistofunnar Eik: www. 
teiknistofan.is. 



Vökvakerfislausnir  
einnig fyrir skip

Tæknibúnaður ætlaður til notkunar á sjó mætir 
erfiðustu 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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Fyrirtæki Samherja 
greiddu 4,14 millj-
arða í skatt vegna 
ársins 2014
- málaferli felld niður gegn Samherja

Samherji hf. og dótturfélög á Ís-
landi greiddu samtals rúmlega 
4.143 milljónir króna til ríkisins 
vegna síðasta starfsárs. Hæsta 
greiðslan í formi tekjuskatts nam 
rúmum 2.649 milljónum króna. 
Aðrar greiðslur s.s. tryggingagjald 
og veiðigjald námu samtals 1.494 
milljónum króna. Ríkisskattstjóri 
hefur lokið álagningu opinberra 
gjalda lögaðila vegna tekjuársins 
2014 og birt lista yfir hæstu gjald-
endur. Þar kemur fram að Samherji 
hf. er tíundi hæsti greiðandinn og 
greiddi 2.659 milljónir króna í skatt 
í fyrra. Inn í þá upphæð er ekki 
tekið tryggingagjald og önnur gjöld 
sem félög í eigu Samherja hf. eins 
og Samherji Ísland ehf. , Útgerðar-
félag Akureyringa ehf. og fleiri fé-
lög greiða beint til ríkisins. Þegar 
álagðar greiðslur þessara fyrirtækja 
eru teknar saman nemur upphæðin 
samtals 4.143 milljónum króna. 
Eru þá talin með veiðigjöldin sem 
félögin greiða til ríkisins en þau 
eru utan samtölu ríkisskattstjóra 
þar sem álagning þeirra er á hendi 
Fiskistofu. Samtals greiddu fyrir-
tækin 904 milljónir króna í veiði-
gjöld á síðasta ári. 

Saksóknari felldi niður 
málaferli gegn Samherja
„Eins og áður hefur komið fram 

hafði embætti sérstaks saksóknara 
fellt niður mál tengd okkur eftir 
mikla rannsókn enda niðurstaða 
embættisins að ekki væri fótur fyrir 
kæru bankans,“ segja þeir Krist-
ján Vilhelmsson og Þorsteinn Már 
Baldvinsson í bréfi til starfsmanna 
fyrirtækisins. „Taldi embættið meðal 
annars að Samherji hefði gætt þess af 
kostgæfni að skila gjaldeyri til lands-
ins og að ýmsar túlkanir Seðlabank-
ans væru í besta falli umdeilanlegar. 
Samhliða niðurfellingu sendi emb-
ætti sérstaks saksóknara afmarkaða 
þætti til skoðunar hjá skattrann-
sóknarstjóra. 

Það er okkur mikið gleðiefni að 
tilkynna ykkur að Samherja hefur 
borist afrit af tilkynningu skattrann-
sóknarstjóra til embættis sérstaks 
saksóknara þar sem fram kemur 
að eftir skoðun á málinu hafi skatt-
rannsóknarstjóri ekki séð ástæðu til 
nokkurra aðgerða af sinni hálfu. Þá 
hefur umboðsmaður Alþingis tekið 
undir margt af því sem við höfum 
gagnrýnt varðandi stjórnsýslu Seðla-
bankans og bankaráð samþykkt að 
gerð verði óháð úttekt á stjórnsýslu 
bankans við framkvæmd gjaldeyris-
eftirlits og gjaldeyrisrannsókna. Við 
erum því mjög ánægðir með niður-
stöðuna enda er hún í samræmi við 
það sem við höfum alltaf sagt, að 
starfsfólk Samherja hafi unnið vel og 

eftir bestu samvisku þrátt fyrir erfiðar 
kringumstæður hin síðari ár. Aldrei 
hefur verið farið jafn nákvæmlega og 
ítarlega í gegnum starfsemi nokkurs 
fyrirtækis eins og í þessu máli. Niður-
staðan er að starfsfólk Samherja og 
dótturfélaga okkar hafa unnið störf 
sín af trúmennsku og heiðarleika. Er 
því búið að hreinsa starfsfólk Sam-
herja af ásökunum sem fram komu 
í kærum Seðlabankans til embættis 
sérstaks saksóknara. 

Ítreka skal að staðfest hefur verið 
að ávirðingar Seðlabankans hafa 
verið efnislega rangar og hafa ekk-
ert með gildi laga og reglna að gera. 
Grundvöllur málsins hefur frá upp-
hafi verið rangur. Aðför Seðlabank-
ans að okkur, félaginu og starfsfólki, 
verður því ekki kölluð annað en ljót 
og er bankanum til minnkunar. Í 
gegnum þetta mál höfum þétt rað-
irnar, treyst hvort öðru og haft sigur. 
Enn og aftur viljum við þakka ykkur 
kæru starfsmenn fyrir stuðninginn 
í gegnum þessi hartnær fjögur ár. 
Það er því ástæða til að gleðjast og 
að starfsmenn Samherja, hvort sem 
er á sjó eða landi, geri sér dagamun 
fljótlega. “

Kristján Vilhelmsson og Þorsteinn 
már baldvinsson glaðir í bragði enda 
ekkert að fela. Líklega í samræmi við 
niðurstöðu saksóknara vegna kæru 
seðlabankans.

„Breytingar á 
fiskveiðistjórn-
arkerfinu er 
bannorð“
- segir Árni Páll Árnason,  
formaður Samfylkingarinnar

Á flokksstjórnarfundi Samfylkingar-
innar á Akranesi fyrr í mánuðinum 
sagði Árni Páll Árnason, formaður 
Samfylkingarinnar að breytingar á 
fiskveiðistjórnarkerfinu væru bann-
orð og stjórnarflokkarnir þyrðu 
ekki að koma með löggjöf um fisk-
veiðistjórn inn í þingið af ótta við 
almannaviljann. Árni sagði að hvergi 
væri ljósara en í meðferð breytinga á 
stjórnarskránni. 

„Við skulum vera stolt af því með 
hvaða hætti Samfylkingin á síðasta 
kjörtímabili kom hugmyndinni um 
stjórnarskrárbreytingar lengra en 
nokkur dæmi eru um,“ sagði Árni. 
„Þegar að ljóst varð að við kæmum 
málinu ekki í heild í gegn lögðum við 
á það áherslu að tryggja því framhalds-
líf á nýju kjörtímabili. Nýr stjórnar-
meirihluti vildi setja fulltrúa allra 
flokka í nefnd til að vinna að málinu. 
Við höfum tekið þátt í þeirri vinnu og 
fulltrúar allra flokka hafa unnið af heil-
indum að mikilvægum þáttum stjórn-
arskrárbreytinga allt þetta kjörtímabil, 
með það að markmiði að þjóðin gæti 
greitt um þær atkvæði samhliða for-
setakosningum í vor. Valgerður Bjarna-
dóttir hefur leitt vinnuna af okkur 
hálfu af einurð. Við höfum lagt höf-
uðáherslu á að þjóðaratkvæðagreiðslu 
verði viðurkenndur í stjórnarskrá. Sú 
athyglisverða staða er nú komin upp 
að allir flokkar hafa náð saman um 
þessa meginþætti, nema einn neitar 
að loka samkomulaginu og er vísvit-
andi að tefla málinu í tímahrak. Það 
er Sjálfstæðisflokkurinn. Við skulum 
tala um hlutina eins og þeir eru og skila 
skömminni þangað sem hún á heima.“

Stjórnmálin njóta  
ekki trausts
„Við erum nú að upplifa atburðarás 
sem er skólabókardæmi um af hverju 
stjórnmálin njóta ekki trausts. Það er 
búið að vinna vel og byggja á þeim 
grunni sem lagður hefur verið við 
vinnu undanfarinna ára. Það er búið 

að birta áfangaskýrslu opinberlega 
fyrir rúmu ári. Það er búið að leita til 
færustu sérfræðinga. Það er búið að 
ná samstöðu meðal allra flokka. Og 
síðast en ekki síst hefur þjóðin verið 
spurð um afstöðu til helstu atriða. Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur lofað ákvæði 
um þjóðareign á auðlindum í heil tutt-
ugu ár. Allir muna loforðin skýru um 
þjóðaratkvæði um aðildarumsóknina 
fyrir síðustu kosningar, sem síðar var 
svikið,“ sagði formaður Samfylkingar-
innar. 

Árni Páll Árnason, formaður samfylkingarinnar á flokksstjórnarfundi á Akra-
nesi ásamt nokkrum flokksfélögum.

Gæðafiskur úr EyjumGæðafiskur úr Eyjum

Pöntunarsími
616 1299616 1299

Skoðaðu úrvalið og pantaðu á www.boddabiti.iswww.boddabiti.is

Getum útvegað fisk fyrir hótel og mötuneyti

ýsa - reykt ýsa - ýsuhakk - þorskur - saltfiskhnakkar - gellur - skötuselur - humar - harðfiskur - og fleira
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Tilboðsvika í Hafinu
7. - 11. desember

100.000 kr. ferðaúttekt hjá WOW Air
Gjafabréf í verslunum Hafsins
Gjafabréf á Grillmarkaðinn
Humaröskjur

Tilboðin gilda í öllum verslunum Hafsins

Jólaleikur Hafsins
Vinnur þú 100.000 króna 

ferðaúttekt hjá WOW Air?

Allir sem versla í Hafinu geta tekið þátt í jólaleiknum okkar, 
sett nafnið sitt í pott og unnið til veglegra verðlauna. 
Dregið verður 22. desember. 

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.
Sjáumst í Jólaskapi í Hafinu!

Langa í austurlensku karrý
1.590 kr. kg.

Keila á gríska vegu
1.590 kr. kg.

Plokkfiskur
1.290 kr. kg.

Stór humar, humarsúpa 

Hafsins, reyktur og 
grafinn lax.
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„Við vinnum hér eingöngu 
þorsk og ýsu en þorskur er 
um 90% af því hráefni sem 
kemur hér í húsið til vinnslu“
- segir Aðalsteinn Jónsson Þorsteinsson,  
framkvæmdastjóri Rekstrarfélagsins Eskju í Hafnarfirði

Eskja á Eskifirði stofnaði árið 2010 
bolfiskvinnslu í Hafnarfirði undir 
nafninu Rekstrarfélagið Eskja og 
hófst starfsemin 1. september það 
sama ár. Bolfiskvinnslan er staðsett 
við Óseyrarbraut 17 í Hafnarfirði í 
1.750 fermetra sérhæfðu húsnæði, 
í um 30 mínútna akstursfjarlægð 
frá alþjóðaflugvellinum í Keflavík 
sem kemur sér afar vel þar sem aðal-
áherslan er lögð á sölu á ferskum fiski 
til útflutnings. Húsnæðið byggði Esk-
firðingur á sínum tíma og þar hafa 
verið reknar nokkrar fiskvinnslur á 
undan Eskju. 

Tækjabúnaður hefur verið mikið 
endurnýjaður frá 2010 og er nú að 
verða einn sá fullkomnasti sem völ er 
á. Starfsmenn eru 31 og framleiðsla 
félagsins er um 2.000 tonn af hráefni á 
ári. Vinnslan hefur sérhæft sig í vinnslu 
á ferskum þorski og ýsu ásamt því að 
geta afhent sömu vörur lausfrystar. 
Vinnslan er í dag af mögum talin ein 
sú fremsta í sinni röð en fyrirtækið er 
með svo kallaðan ofurkæli eða roð-
kæli sem kælir roðið niður í mínus 1,8 

eða 2,0 gráður sem gerir það kleyft að 
hægt er að pakka framleiðslunni eins 
ferskri og nokkur kostur er auk þess 
sem það lengir líftíma vörunnar um 
allt að tvö daga. 

Nálægðin við Keflavíkur-
flugvöll mikilvæg
Aðalsteinn Jónsson Þorsteinsson fram-
kvæmdastjóri Rekstrarfélagsins Eskju 
var spurður af hverju þessi vinnsla væri 
ekki á Eskifirði heldur í Hafnarfirði. 
Hann segir það fyrst og fremst vera 
nálægðina við Keflavíkurflugvöll þar 
sem megnið af framleiðslunni er seld 
út fersk, svokallaður „flugfiskur“ og svo 
eru öll nálægð við aðföng bæði fljót-
ari og ódýrari og flutningskostnaður á 
framleiðslunni lægri. 

„Við vinnum hér eingöngu þorsk og 
ýsu og sinnum ekki vinnslu á neinum 
öðrum fisktegundum, en þorskur er 
um 90% af því hráefni sem kemur 
hér í húsið til vinnslu. Stærstu mark-
aðir okkar eru Bretland og Belgía en 
einnig seljum við talsvert til Ameríku 
og nokkuð til Frakklands.“

Varan ýmist seld beint eða 
gegnum sölusamtök
- Seljið þið ykkar framleiðslu sjálfir? 

„Líklega um 40%, en annað fer 
gegnum sölufyrirtæki sem sérhæfa 
sig í sölu á ferskum eða frosnum af-
urðum. Samstarfið með þessum sölu-
fyrirtækjum hefur verið virkilega gott 
og hefur okkur tekist að vinni mjög vel 
saman enda komin töluverð reynsla 
á samstarfið. Í flestum tilfellum er 
komin beinagrind á fimmtudögum 
af því hvernig pantanir frá hverjum 
kaupanda fyrir sig eru í komandi viku. 

Við gerum út einn línubát, Hafdísi 
SU-220 sem er okkar aðal hráefnis-
öflun. Hafdís leggur upp fyrir austan 
stærstan hluta árs eða um 8 mánuði 
en hina 4 gerir hún út frá Sandgerði. 
Einnig er keypt af markaði þegar þess 
er þörf en uppistaðan af okkar hráefni 
kemur af okkar eigin bát. Aflinn er að 
langmestu leiti þorskur en einnig ein-
hver ýsa og er öðrum meðafla landað á 
markaðinn. Þegar þörf krefur kaupum 
við á markaðnum en það er þó aðallega 
notað til uppfyllingar þ.e.a.s. þegar að 

Hafdísin nær ekki að uppfylla hráefn-
isþarfir vinnslunnar. 

Þessa daga sem Hafdís SU-220 tekst 
ekki að skaffa okkur nægilegt hráefni 
kaupum við af fiskmörkuðum vítt 
og breitt um landið. Það er þá allur 
gangur á því hvaða stærðir af þorski 
eða ýsu við kaupum, en það fer bara 
eftir aflasamsetningu af Hafdísinni og 
þörfum kaupanda. Viðskiptin á mark-

aðnum geta verið upp og niður enda er 
það hið fullkomna lögmál framboðs og 
eftirspurnar sem ræður þar ríkjum. Það 
er því hjá okkur eins og flestum öðrum 
að þegar gerir brælu þá er þörfin einna 
mest að kaupa af markaðnum en þá 
er jafnframt minna framboð og aukin 
eftirspurn og því oft erfitt að ráða við 
þau verð sem þá eru í gangi.“

Eftirspurn eftir þorsk- 
hnökkum hefur aukist
Aðalsteinn segir að fyrirtækið 
leggi mikla áherslu á framleiðslu á 
þorskhnökkum enda hafi eftirspurn 
eftir þeirri vöru aukist verulega um 
allan heim á undanförnum árum. 

„Belgía og England okkar stærstu 
markaðir þrátt fyrir að Frakkar séu lík-
legast einn allra stærsti markaðurinn 
fyrir þorskhnakka en hann er þó ekki 
sá markaður sem við höfum lagt mikla 
áherslu á Vinnslan okkar hér í Hafnar-
firði getur verið að vinna um 10 til 14 
tonn á dag af slægðum fiski en það fer 
þó einungis eftir stærð þess fisks sem 
við erum með hverju sinni auk þeirra 
afurða sem verið er að vinna,“ segir 
Aðalsteinn Jónsson Þorsteinsson fram-
kvæmdastjóri Rekstrarfélagsins Eskju. 

 skínandi falleg og girnileg hnakkastykki á leið á markað.

 Þetta kort hangir á skrifstofu framkvæmdastjórans og sýnir öll helstu mið 
í kringum Ísland.

 Það eru mörg handtökin áður en afurðin kemst á til kaupandans og á disk 
neytenda erlendis.snyrting er vandaverk enda vandað til verka.

iTub er nýr og hagkvæmur kostur
iTUB er nýr og hagkvæmur valkostur 
fyrir þá sem kjósa að leigja til sín fiski-
ker. itub er staðsett að Gunnarsbraut 
12 á Dalvík, í húsnæði Promens, ker-
aframleiðandans og í meirihlutaeigu 
fyrirtækisins. Meginstarfsemin fer 
fram í Noregi og mest er um leigu á 
460 lítra kerjum. Kostir við að leigja 
iTUB ker er að stöflunareiginleikar 
og öryggi er eins og best gerist og 
innbyggt staðsetningarkerfi með 
möguleika á hitastigsmælingum. 
Eingöngu er boðið upp á PE ker sem 
standast ströngustu kröfur, draga ekki 
í sig vökva, aukið hreinlæti, halda 
þyngd sinni og lögun út líftíma og 
þau eru endurvinnanleg sem og um-
hverfisvæn. 

Promens Dalvík ehf. er í fararbroddi 
í hönnun og framleiðslu á hverfi-

steyptum einangruðum kerum sem 
nota má undir allar tegundir matvæla 
sem framleiddar eru í veröldinni. Hið 
sama má segja um hinar þekktu Sæplast 
rotþrær og brunna til fráveitulagna 
ásamt ýmsum öðrum tegundum af 
plasttönkum úr pólýetýlen. Promens 
Dalvík ehf. er dótturfyrirtæki Promens 
hf. , stærsta hverfisteypufyrirtækis 
heims. Promens starfrækir verksmiðjur 
og söluskrifstofur í mörgum löndum 
og eru umboðs- og dreifingaraðilar 
fyrirtækisins að störfum um allan heim. 

Promens Dalvík er meðal þekktu-
stu útflutningsflutningsfyrirtækja Ís-
lendinga. Upphaf fyrirtækisins má rekja 
til þess er Sæplast hf. var stofnað árið 
1984 á Dalvík. Allar götur síðan hefur 
framleiðsla á hverfisteyptum einangr-
uðum umbúðarkerum verið þunga-

miðjan í framleiðslu verksmiðjunnar 
á Dalvík og fyrirtækið verið í farabroddi 
í heiminum í hönnun og framleiðslu á 
þessum vörum. Í upphafi þjónaði fyr-
irtækið fyrst og fremst viðskiptavinum 
sjávarútvegi en síðan hafa aðrar greinar 
matvælaiðnaðar í auknum mæli tekið 
framleiðsluvörurnar í þjónustu sína. 

Auk kera framleiðir Promens 
Dalvík keralok og vörubretti og allar 
þessar vörur eru ýmist einangraðar 
með ppolyurethane-efni (PUR) eða 
polyethelene- (PE). Auk þess er fram-
leiðsla á byggingarvörum fyrir innan-
landsmarkað snar þáttur í starfsemi 
verksmiðjunnar á Dalvík og hefur svo 
verið um árabil. Þar er um að ræða 
framleiðslu á rotþróm, búnaði til 
vatnsveitna, tönkum, fráveitubrunnum, 
skiljum og fleiru. iTub kerin eru umhverfisvæn og endurvinnanleg.
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Saltkaup er stærsti 
söluaðili fisksalts á Íslandi
Saltkaup hf. var stofnað árið 1990 
suður með sjó, eingöngu kringum 
saltið, en aðalstarfsstöð Saltkaupa hf. 
er í dag í Cuxhavengötu við Hafnar-
fjarðarhöfn en að auki eru haldnar 
saltbirgðir á ýmsum stöðum á 
ströndinni s.s. í Grindavík, Grundar-
firði, Dalvík, Húsavík, Höfn og Vest-
mannaeyjum. 

„Við erum ekki bara leiðandi í 
saltinnflutningi og sölu á fisk- og 
götusalti sem kemur frá Túnis og 
Spáni, heldur seljum við einnig fjöl-
breytt úrval umbúða fyrir sjávarútveg 
ásamt plasttunnum og íbætiefnum 
fyrir saltfisk, rækju, síld og ýmislegt 
fleira,“ segir Hilmar Þór Hilmarsson 
framkvæmdastjóri. 

Útlit umbúðanna snar þáttur í ferl-
inu og kappkostað er að hafa þær sem 
neytendavænstar, en breidd umbúð-
anna hjá Saltkaupum er allt frá örkum 
í öskjur, til 1000 kg. umbúða í ýmsum 
gerðum og litum. Útlit umbúða snaran 
þátt í ferlinu og kappkostað sé að hafa 
þær sem neytendavænstar. 

„Þó við séum mest í kringum 
sjávarútvegum erum við einnig með 
vörur sem henta öðrum, ekki síst mat-
vælaframleiðendum, m.a. með því að 
bjóða krydd fyrir kjöt. Flóra vöruúr-
vals hjá okkur er heldur að aukast. Við 
kappkostar að veita viðskiptavinum 
sínum góða og örugga þjónustu, með 
gæði og hagstætt verð að leiðarljósi en 
sérþekking starfsmanna er ríkur þáttur 
í því að veita góða þjónustu. Saltkaup 
lætur m.a. framleiða sérmerktar um-
búðir fyrir þá viðskiptavini sem vilja 
hafa sínar vörur sýnilegri á markaði. 
Einnig eru ómerktar umbúðir stór 
hluti innflutnings og sölu fyrirtækis-
ins. Saltið er aðallega flutt inn laust, 
en einnig er boðið upp á salt sekkjað 

í 1000 kg sekki, allt eftir þörfum og 
óskum kaupenda. Saltkaup selur 
megnið af vörum sínum til íslenskra 
framleiðslufyrirtækja, en einnig þjón-
ustar fyrirtækið innlendar útgerðir, 
s.s. ferskfisk- og frystiskip. Helstu við-
skiptalönd Saltkaupa hf. auk Íslands 
eru Noregur, Bretland, Túnis, Spánn 
og Sádí-Arabía. 

- Er hörð samkeppni á þessum markaði? 
„Hún er heldur að aukast svo 

við verðum alltaf að vera á tánum. 
Samkeppnin er af hinu góða, hún gerir 
kröfu til okkar hér að vera alltaf með 
úrvalsvöru og þjónusta viðskiptavinina 
vel og eftir þeirra óskum og kröfum.“

Framúrskarandi  
fyrirtæki 2014
Saltkaup hefur verið valið „Fram-
úrskarandi fyrirtæki árin 2013 og 
2014. Creditinfo hefur unnið ítarlega 
greiningu sem sýnir hvaða íslensk fyr-
irtæki teljast til fyrirmyndar að teknu 
tilliti ýmissa þátta sem varða rekstur og 
stöðu þeirra. Alls komust 577 fyrirtæki 
á listann af þeim 32.691 sem skráð eru 
í hlutafélagaskrá, eða um 1,7%. 

Hilmar Þór Hilmarsson, framkvæmdastjóri saltkaupa.

mikið og fjölbreytt úrval er af umbúðum á lager.

saltið er m.a. selt í stórum sekkjum.

Viking Silver 
er framleitt úr 
brenndum þara
Marie Jannie Madaleine Legaelois 
og Guðni Þór Þrándarson stefna 
að því að breyta því hvernig fólk 
hugsar um salt. Hingað til hefur 
„heilsusamlegt“ salt ekki verið 
mikið hollara en venjulegt salt. Þá 
er allt of mikið notað af salti í mat-
vælaiðnaði og á veitingastöðum (t.d. 
koma 75% af saltneyslu úr unnum 
mat). Ýmis viðbætt eiturefni eru í 
t.d. algengu borðsalti. 

Hráefnið þari leysir vandamálið en 
um framleiðsluna hafa þau stofnað 
fyrirtækið Íslenska saltbrennslan ehf. 
Þari var brenndur af Íslendingum til 
forna og notaður sem salt. Kostirnir 
við þarasalt eru miklir því aðeins 
22% af natríummagni venjulegs salts 
(natríum hækkar blóðþrýsting). Kal-
íum getur lækkað blóðþrýsting og 
er uppistaðan í framleiðslunni sem 
nefnist Viking Silver, eða 20,6% en 
aðeins 0,3% í öðru salti. Ótal önnur 
steinefni hafa verið mæld hjá MATÍS, 
t.d. er mjög mikið af joði, brenni-

steini, magnesíum, kalki, járni og 
þó nokkuð af selen, kopar, mangan, 
króm, sinki, kísil, fosfór og kolefni. 
Þetta óvenjulega salt fer vel með 
öllum mat, sérstaklega fiski, kjöti og 
kartöflum. 

Þau Marie og Guðni stóðu fyrir 
söfnun á karolinafund.com til að hefja 
framleiðslu á saltinu og vinna nú að 
því að koma vörunni til styrktaraðila. 

Marie er frá Chartres í Frakklandi, 
er með BS í líffræði og MS í haf og 
strandsvæðastjórnun frá Háskólasetri 
Vestfjarða. Guðni er úr Reykjavík, tók 
BS í efnafræði við HÍ og fyrsta árið 
í læknisfræði. Þau hjónin segja að 
saltvinnslan sé endurvakning forn-
-íslenskrar aðferðar til saltframleiðslu. 
Aðferðin er að brenna þara og nota 
öskuna sem salt. Askan er sölt vegna 
þess að hún samanstendur aðallega af 
steinefnum. Þau hyggjast koma upp 
verksmiðju á sama stað og Landnáma 
segir að hafi verið framleitt samskonar 
salt, þ. e. í Svefneyjum í Breiðafirði. 

Á sjávarútvegsráðstefnunni 2014 fengu þau marie og Guðni viðurkenningu 
fyrir framúrstefnuhugmyndir þeirra um saltframleiðslu úr þara í breiðafirði.

Smáskipanám á Bíldudal
- hvað varð um pungaprófið? 
Smáskipanám kemur í stað þess sem 
áður var nefnt 30rl réttindanám 
(pungapróf) og miðast atvinnu-
skírteinin nú við lengd skipa í stað 
brúttórúmlestatölu áður. Réttindin 
miðast skv. því við skip 12 metrar og 
styttri að skráningarlengd, m. v. að 
hafa lokið 12 mánaða siglingatíma 
skv. reglugerð nr. 393/2008. Námið 
er samstarfsverkefni Símenntunar-
miðstöðvarinnar á Vesturlandi og 
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og 
kennt með faglegri ábyrgð Skip-
stjórnarskóla Tækniskólans í Reykja-
vík. Hverjum námsþætti lýkur með 
skriflegu prófi. Nemendur þurfa að 
lágmarki 5 í einkunn í stöðugleika 
og siglingafræði og að lágmarki 6 í 
siglingareglum til þess að ljúka nám-
inu. Innan tíðar fer fram námskeið 
á Bíldudal. 

Lengd námskeiðsins er 115 kennslu-
stundir sem hver um sig er 40 mínútur. 
Kennt verður í 4 lotum, ein vika í senn. 
Í námskeiðsgjaldi er innifalið sjókort, 
allar námsbækur og próf. 

Magnús Jónsson, leiðbeinandi á 
námskeiðinu, skipaskoðunarmaður 
og skipstjóri, segir að þátttakendur á 
Bíldudal verði 8 talsins. „Þegar haldið 

var námskeið í Stykkishólmi árið 2013 
voru þátttakendur 10 talsins. Sumir 
þátttakendanna á Bíldudal eru Ís-
lendingar sem fóru til Noregs vegna 
efnahagshrunsins en eru komnir heim 
aftur og vilja hafa réttindi til að sækja 
sjóinn. Á næstunni fer ég á línuveiðar 
á Andra BA-100, en sjórinn togar mig 
alltaf til sín,“ segir Magnús Jónsson. 

Við höfnina á bíldudal. Gjöful fiskimið fyrir vestan freista margra að leita 
gæfunnar, ekki síst eftir tilkomu strandveiða.

Framleiðslan nefnist Viking salt og er í afar hagkvæmum og söluvænum 
umbúðum.
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„Samkomulagið í Osló eitt það 
merkasta í sögu þjóðarinnar”
- segir dr. Sigfús A. Schopka fiskifræðingur, sem var í sendinefndinni
Sigfús A. Schopka, fiskifræðingur og 
fyrrum forstöðumaður veiðiráðgjaf-
arsviðs á Hafrannsóknastofnuninni, 
var í sendinefnd Íslands sem fór til 
London undir forystu Geirs Hall-
grímssonar, þáverandi forsætisráð-
herra, til viðræðna við Breta til að 
leita lausna á deilu þjóðanna vegna 
útfærslunnar í 200 sjómílur. Forsætis-
ráðherra Breta var þá Harold Wilson. 
Sigfús var einnig í sendinefndinni 
sem fór til Osló undir forsæti Einars 
Ágústssonar utanríkisráðherra, en 
þar náðist nokkuð óvænt samkomu-
lag í þessari eldfimu deilu við Breta. 

Dr. Sigfús A. Schopka segir að hann 
hafi kannski ekki frá upphafi ætlað að 
verða fiskifræðingur, en hann hafi haft 
mikinn áhuga á náttúrunni og öllu 
dýralífi og sem barn hafi hann oft verið 
að safna plöntum og skeljum. Þegar 
kom að stúdentsprófi hafi hann verið 
ákveðinn í að fara í nám í náttúrufræði 
en atvinnumöguleikar hafi ekki verið 
miklir og fljótlega eftir að hann var 
kominn til náms í Þýskalandi hafi hann 
skipt úr líffræði yfir í fiskifræði við 

háskólann í Kiel og lauk doktorsprófi 
þaðan árið 1970. 

„Ég var sumarmaður hjá Hafrann-
sóknastofnuninni á námsárunum en 
kem til starfa hjá stofnuninni árið 1970. 
Þá var ég strax settur í þorskrannsóknir 
en Jón Jónsson, þáverandi forstöðu-
maður, hafði sinnt þeim rannsóknum 
aðallega í hjáverkum. Það veitti ekkert 
af manni í fullt starf við þorskrann-
sóknirnar. Þegar árið 1965 var farið 
að sjá merki hnignunar þorskstofns-
ins vegna aukinnar sóknar, en afli á 
sóknareiningu fór stöðugt minnkandi. 
Sókn í hrygningarstofn var þá orðin 
of mikil og dánartala í hrygningarfisk 
há, en einnig hafði sóknin í ungfisk 
farið vaxandi. Útfærslan í 12 sjómílur 
árið 1958 varð til þess að Bretar fóru af 
grunnslóðinni og fóru í vaxandi mæli 
að sækja á norður- og norðausturmið 
en uppeldisstöðvar þorsksins utan 12 
sjómílna voru ekki síður þar. Það kom 
til tals árið 1966 að loka uppeldissvæði 
utan 12 sjómílna við Norðausturland 
en þó Norðausturatlantshafsfiskveiði-
nefndin sem Íslendingar eru aðilar að, 

byði upp á slíkt, mætti málið andstöðu 
og gekk það ekki eftir.“

Árið 1968 hrynja síldarstofnarnir 
og þá fer sá floti sem hafði verið á 
síldveiðum allur á þorsk, og jókst 
sóknin í þorskinn því enn frekar. Það 
var því fyllilega tímabært að færa út í 
50 sjómílur árið 1972, ekki síst vegna 
þess að verndun utan 12 mílna hafði 
ekki náð fram að ganga. Við þá útfærslu 
var í fyrsta skipti leitað til fiskifræðinga 
með álitsgerð til landhelgisnefndar um 
ástand fiskistofnanna. 

„M.a. var lagt til að friðað yrði út af 
Norðausturlandi og norður af Horni 
(Gildran). Bretar voru þá að veiða 
undir herskipavernd og virtu ekki nein 
friðunartilmæli og veiddu því ekkert 
síður á friðuðu svæðunum. 

Þegar hér var komið sögu var þró-
unin orðin þannig að allt stefndi í það 
að þjóðir heims tækju upp 200 sjómílna 
landhelgi enda fór ástand fiskistofna 
víðast hvar versnandi. Við útfærsluna 
í 200 sjómílur gaf Hafrannsóknastofn-
unin út skýrslu í október 1975 sem gekk 
undir nafninu svarta skýrslan en hét 

„Ástand fiskistofna og annarra dýra-
tegunda á Íslandsmiðum og nauðsyn-
legar friðunaraðgerðir innan íslenskrar 
fiskveiðilandhelgi. ” Þar eru að finna 
ýmsar tillögur til verndar fiskstofn-
unum eins og fleiri friðunarsvæði, 
skyndilokun veiðisvæða, ákvæði um 
hámarksafla, sem fól í sér að sóknin í 
þorsk yrði minnkuð um helming, um 
gerð veiðarfæra þar sem m.a. var lagt 
til að möskvastærð í botnvörpu yrði 
155 mm við þorskveiðar. Einnig var 
lagt til að þorskaflinn færi ekki yfir 230 
þúsund tonn árið 1976 en aflinn árið 
1975 fór í rúm 370 þúsund tonn. Þetta 
var það veganesti sem íslenskir stjórn-
málamenn fengu með sér í viðræður 
við Breta með fiskverndarsjónarmið 
í huga. Tillögur breskra fiskifræðinga 
lágu reyndar ekki svo langt frá okkar, 
það kom fram á fundi okkar með þeim 
í nóvembermánuði 1975. Þeirra til-
lögur voru 265 þúsund tonn. ”

Karfi ekki boðlegur 
bresku þjóðinni
- Þú ert í sendinefndinni sem fer til 
fundar við Wilson í London í janúar-
mánuði 1976 til að reyna að ná sáttum. 
Varð enginn árangur af þeim fundi? 

„Forsætisráðherrar Íslands og Bret-
lands funduðu fyrst á sveitarsetri utan 
við London og einnig áttum við fundi 
með starfsbræðrum okkar í Bretlandi. 
Síðan var hist í Downing Street á sam-
eiginlegum fundi allra fulltrúa beggja 
sendinefnda. Mér er minnistætt að 
James Callaghan, utanríkisráðherra, 
var mjög áhugasamur og vildi vita allt 
um fiskifræði, og spurði mikið um 
fiskifræðileg og haffræðileg atriði. 
Þarna var ekki gert neitt samnings-
uppkast. Þetta voru meira þreifingar. 
Geir Hallgrímsson bauð Wilson karfa 
í skiptum fyrir þorsk, en þá bankaði 
Wilson úr pípu sinni sallarólegur og 
sagðist ekki einu sinni getað boðið 
kettinum sínum upp á karfa, hvað þá 
bresku þjóðinni!

Wilson hafði greinilega ekki mikið 
dálæti á karfa. Það náðist því enginn 
árangur í London en mig grunar að 
vegna þess hversu langar viðræðurnar 
voru að Bretar hafi haft áhuga á að leysa 
fiskveiðideiluna við okkur Íslendinga. 
En það bar það mikið á milli að það 
var enn enginn sameiginlegur flötur 
til samninga. Kannski menn hafi verið 
sammála um að vera ósammála, en 
auk þess tel ég að Bretar hafi ekki sýnt 
mikinn pólitískan skilning. ”

Eitt merkasta samkomu-
lag í sögu þjóðarinnar
- Þú ert einnig í sendinefndinni sem fer 
til Osló í maílok 1976 á samningafund 
sem Norðmenn höfðu milligöngu um. 
Þá voru engin stjórnmálatengsl við 
Breta og aukinn þrýstingur frá NATO 
um að þessar tvær aðildarþjóðir næðu 
samkomulagi. Sendinefndirnar voru 

undir forsæti utanríkisráðherra land-
anna, Einars Ágústssonar og Anthony 
Crosslands. Þar náðist samkomulag, 
hvað olli því? 

„Fyrir fundinn hafði ég engar 
væntingar um samkomulag. Mér 
fannst því að Bretar hefðu algjörlega 
snúið við blaðinu. Það var mun meiri 
vilji af hálfu Breta í Osló en í London 
til þess að ná samkomulagi. Það var 
mikill léttir þegar samkomulagið var í 
höfn en Bretar fengu að veiða út árið 
á ákveðnum svæðum innan 200 mílna 
markanna. Þetta samkomulag í Osló er 
að mínu mati eitt það merkasta í sögu 
þjóðarinnar allt frá því að Ísland varð 
lýðveldi árið 1944. Með því vorum við 
lausir við Breta eftir mörg hundruð ára 
veiðar þeirra á Íslandsmiðum. 

Eftir að við fengum full yfirráð yfir 
miðunum hefur margt áunnist, en hvað 
verndum þorskins varðar hefur gengið 
á ýmsu. Þorskaflinn jókst mjög hratt á 
næstu árum eftir samkomulagið. Það 
kom í kjölfar sóknarminnkunar sem 
varð við brotthvarf útlendinganna af 
miðunum. Fiskiskipastóll okkar stækk-
aði og við fylltum fljótlega í skarðið. 
Vorum á tímabili með skrapdagakerfi 
sem hélt sókninni ekki í skefjum. Árið 
1984 var kvótakerfið tekið upp. Oftar 
en ekki hefur var veitt umfram ráðgjöf 
og stofninn hélt áfram að minnka, sér-
staklega hrygningarstofninn. Var hann 
kominn í sögulegt lágmark um 1995. 
Þá var tekin upp aflaregla, sem tak-
markaði veiðar við 25% af viðmiðunar-
stofni. Hrygningarstofninn stækkaði 
þó hægt. Það var ekki fyrr en með 
endurskoðaðri hertri aflareglu 2007 að 
hrygningarstofninn hefur tekið veru-
legan fjörkipp og er nú þrefalt stærri 
en árið 1995 eða um 600 þúsund tonn. 

Nú þegar við sjáum árangur af friðun 
fiskstofna hér við land stafar ný ógn 
að fiskimiðum okkar. Þar á ég við 
hina hnattrænu hlýnun, þ. e. hækkun 
hitastigs sjávar og súrnun hafsins. Þar 
verðum við Íslendingar að sýna sömu 
árvekni og djörfung á alþjóðavettvangi 
og þegar við færðun landhelgina út 
forðum daga, sýna gott fordæmi og 
draga undanbragðalaust úr losun gróð-
urhúsalofttegunda, ” segir dr. Sigfús A. 
Schopka, fiskifræðingur. 

bretum var boðið upp á karfa í 
skiptum fyrir þorsk í viðræðum í 
London. Harold Wilson forsætisráð-
herra harðneitaði slíku kostaboði, 
sagðist ekki einu sinni getað boðið 
kettinum sínum upp á karfa, hvað þá 
bresku þjóðinni!

ríkisstjórn Íslands 1976. Undir forsæti einars Ágústssonar utanríkisráðherra 
var samkomulagi náð í Osló. Af hálfu breta skrifaði Anthony Crossland 
utanríkisráðherra breta undir samkomulagið. Áður hafði Geir Hallgrímsson 
forsætisráðherra farið algjörlega árangurslausa för til London.

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

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

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

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

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

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

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

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

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811
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HVALUR HF.

Snæfellsbær Þorlákshafnarhöfn

Vélaverkstæðið 
Hillari ehf

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

Gleðileg jólGleðileg jól



Pedrollo 
VXC

með kút, 20 og 60 l. 

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatns- og sjódælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar 
og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að 
einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað 
og sjávarútveg á Íslandi.

Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja fasa 
240 - 400 volt

Pedrollo
Neysluvatns dælusett
-margar stærðir

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

9.  Desember 2015ALDAN12

Örlítill 
fróðleikur
• Norðurljós er ljósfræðilegt fyrir-

brigði sem einkennist af litríkum 
danski ljóss á næturhimninum. 
Ljósin orsakast af samverkun hlað-
inna einda úr sólvindi og efri lögum 
andrúmslofts jarðarinnar. Þegar slík 
ljós myndast á suðurhvelinu er þau 
kölluð suðurljós en norðurljós á 
norðurhvelinu. Ljósin sjást vel á Ís-
landi á veturna. 

• Við höfum ekki erft jörðina eftir for-
eldra okkar. Við höfum fengið hana 
að láni frá börnum okkar. 

• Banki er stofnun sem lánar þér regn-
hlíf þegar veður er bjart, og krefur þig 
um hana aftur þegar fer að rigna. 

• Að taka slátur er hefð sem hefur verið 
þekkt lengi hér á landi. Venjan var 
að nýta allan innmat, blóð, lifur og 
mör og slátrið. Til eru tvær tegundir 
af slátri, lifrarpylsa og blóðmör. Það 
getur verið skemmtilegt að taka 
slátur. Hér eru tvær einfaldar upp-
skriftir; Blóðmör: 1 líter blóð, 4 dl 
vatn, 1 hnefi gróft salt, 100 gr hafra-
mjöl, 800 gr rúgmál, mör eftir smekk. 
Lifrapylsa: 3 stk lifur (1.255 kg), 11 dl 
mjólk, 2 msk salt, 300 gr haframjöl, 
1100 gr rúgmjöl, mör eftir smekk. 

• Sá sem talar illa um aðra í þín eyru, 
talar illa um þig í eyru annarra. 

• Mál tónlistarinnar er sameiginleg 
öllum kynslóðum og öllum þjóðum. 
Allir skilja það vegna þess að þeir 
skilja það með hjartanu. 

• Upphaf viskunnar er að kalla hlutina 
réttum nöfnum.

Ljúflega látið af hendi rakna
- jólahugleiðing

Þá er þeir komu til Kapernaúm 
gengu menn þeir sem heimta 
inn musterisgjaldið til Péturs og 
spurðu: „Geldur meistari ykkar 
eigi musterisgjaldið? “ Pétur kvað 
svo vera. 

En er hann kom inn tók Jesús fyrr 
til máls og mælti: „Hvað líst þér, 
Símon? Af hverjum heimta kon-
ungar jarðarinnar toll eða skatt? Af 
börnum sínum eða vandalausum? “ 
„Af vandalausum,“ sagði Pétur. 

Jesús mælti: „Þá þurfa börnin 
ekki að greiða skatt. En til þess við 
hneykslum þá ekki skaltu fara niður 
að vatni og renna öngli, taktu síðan 
fyrsta fiskinn, sem þú dregur, opna 
munn hans og muntu finna pening. 
Tak hann og greið þeim fyrir mig 
og þig.“ Matt. 17: 24-37. Aðventa 
gengur í garð, aðdragandi jólanna, 
einni af stærstu hátíðum kristinna 
manna. Immanúel, barnið í jötunni, 
maðurinn á krossinum, hinn upp-
risni Kristur, er á leið sinni að vitja 
þín. Hátíðin nærri, sem höfðar svo 
sterkt til okkar Íslendinga, þegar við 
í myrkasta skammdegi tendrum ljós 
af ýmsum toga, breiðum út birtu, ekki 
aðeins jarðneska heldur einnig and-
ans ljós, kærleika og vonar. 

Andspænis myrkri mannheims, 
mannlegum áskorunum og áleitnum 
verkefnum eigum við styrk í þeim, 
sem fæddist á jólum. Þann, sem leiðir 

okkur áfram í gegnum lífið og ræður 
okkur heilt í öllum aðstæðum. Dæmi 
um það rekumst við á í Mattheusar-
guðspjalli, þegar bátsformaðurinn og 
foringi lærisveinanna, Símon Pétur 
verður fyrir ágengni skattheimtu-
manna er innheimtu musteristoll-
inn og spyrja hann: Geldur meistari 
yðar ekki musteristollinn? En þann 
skatt þurftu allir að greiða og Pétur 
samsinnir því. Þegar Pétur síðan 
hittir meistara sinn, spyr Jesús hann 
að fyrra bragði, hvað honum sýnist, 
hvort Konungar innheimti skatt af 
börnum sínum eða vandalausum? 

Niðurstaða Jesú, að börnin þurfi 
ekki að greiða skatt, áréttar fagnaðar-
boðskap jólanna, að við erum öll gild 
fyrir Guði, börnin hans og þurfum 
hvorki að sýna það né sanna fyrir 
einum eða neinum eða staðfesta það 
með neinum hætti. Sá veruleiki, er 
þegar fyrir hendi, - jólagjöfin stóra. 
En hollusta og trúmennska, við 
stofnanir samfélagsins og yfirvöld, 
er af öðrum meiði. Með því að auð-
sýna tilhlýðilega virðingu þeim, sem 
veita þjónustu eftir megni, er ekki 
verið að kaupa sér sáluhjálp, heldur 
heiðra Guð og gera veg hans meiri. 
Veraldlegar skyldur og kvaðir kunna 
að þykja ósanngjarnar og íþyngjandi 
og það hefur Pétri eflaust fundist og 
valdið honum áhyggjum og kvíða. 

Á formennskuárum hans aflaðist 

ekki alltaf vel. Jesús eitt sinn staddur 
um borð í báti hans segir við Pétur 
og áhöfn hans: „Legg þú út á djúpið 
og leggið net ykkar til fiskjar.“ 

Og Pétur svaraði: „Meistari, við 
höfum stritað í alla nótt og ekkert 
fengið, en fyrst þú segir það skal ég 
leggja netin.“ Nú gerðu þeir svo og 
fengu þeir þá mikinn fjölda fiska en 
net þeirra tóku að rifna. Pétur tók 
Jesú á orðinu og sú leiðsögn varð 
honum heilladrjúg svo ekki sé meira 
sagt. 

Og nú, eins og fyrri daginn, reynist 
Jesús honum ráðhollur og fær honum 
verkefni trúarinnar, sem ugglaust 
hefur reynt á þolrif. „Þú skalt fara 
niður að vatni og renna öngli, taka 
síðan fyrsta fiskinn, sem þú dregur, 
opna munn hans og muntu finna 
pening. Tak hann og greið þeim fyrir 
mig og þig.“

Það kann að vera að handleiðsla 
Jesú sé okkur eins og Pétri óvænt og 
gegn öllum eðlilegum viðmiðunum. 
En í öllu falli reynist hún árangur-
rík og uppfyllir jarðneskar þarfir og 
skyldur. Jólin beina hug og hjarta 
að máttarorðum Jesú, sem verða 
að heillastjörnum, þegar mið er af 
tekið. Þau tendra í hugum kristinna 
manna hlýju og kærleika í garð ná-
ungans. Löngun og þrá til þess að 
leggja til samfélagsins, ekki aðeins 
það sem lögbundið er, heldur gera 
enn betur. Ástunda hið jákvæða og 
uppbyggilega, sem ber hag náungans 
fyrir brjósti og helst þeirra, sem lakast 
eru settir. Látum þá leiðsögn varða 
veg samstöðu, þegar við á helgri há-
tíð vitjum okkar kirkjuhúss og fólks-
ins, systkina okkar, sem þar safnast 
saman um það sem mest er um vert 
í þessari veröld. 

Þannig heiðrum við Guð og 
þökkum honum, sem lætur okkur í 
té nægtir og allt það dýrmætasta sem 
lífið veitir, átölulaust. Guð gefi okkur 
öllum þá gleði helgra jóla. 

sr. Davíð baldursson, sóknarprestur 
á eskifirði.

Jólahugleiðing  
sr. Davíðs Baldurssonar,  
sóknarprests á Eskifirði. 
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Öflug síldarfrysting hjá 
HB Granda á Vopnafirði
- síldin veiðist vestur af Garðskaga
HB Grandi rekur afkastamikið fisk-
iðjuver á Vopnafirði sem er sérhæft 
til vinnslu á uppsjávarfiski: loðnu, 
síld og makríl. Loðnan er heilfryst 
eða unnin úr henni hrogn. Makríll 
er ýmist heilfrystur eða hausaður 
og slógdreginn. Síldin er ýmist heilf  
eða unnin úr henni samflök eða flök. 
Vinnslan er vertíðarbundin. Vinnsla 
loðnu og loðnuhrogna er frá janúar 
til mars, vinnsla á makríl og norsk-
-íslenskri síld frá júlí til september 
og vinnsla á íslenskri síld frá október 
til ársloka. 

Faxi RE-9 hefur verið á á síldveiðum 
vestur af landinu en síðasta halið í túr 
sem lauk í síðustu virku var um 90 
sjómílur vestur af Garðskaga. Aflinn 
var ekki eins og væntingar stóðu til 
en heildaraflinn endaði í 520 tonnum. 
Siglt var suður fyrir land og haldið til 
Vopnafjarðar þar sem aflinn var unn-
inn. 

„Þetta er ágæt síld sem að mestu fór 
til manneldisvinnslu. Ég veit ekki hvert 
síldin fer á markað eftir að Rússarnir 

lokuðu á okkur en það finnast örugg-
lega aðrir markaðir fyrir þessa ágætu 
vöru, og eru að finnast. Ég veit ekki 
alveg hvert síldin er að fara núna, 
kannski verður hún bara á áfram á 
þessu svæði, hún virðist kunna vel við 
sig þarna vestur af Reykjanesinu,“ sagði 
Albert Sveinsson, skipstjóri á Faxa RE. 

Markaður að opnast  
í Frakklandi
Magnús Róbertsson, vinnslustjóri hjá 
HB-Granda á Vopnafirði, segir að það 
séu að finnast markaðir fyrir síldina, 
m.a. í Frakklandi og svo fer alltaf eitt-
hvað á aðra markaði en þann rússneska 
í Austur-Evrópu. „Það þarf að kenna 

fleirum íbúum jarðarinnar að borða 
þennan góða mat, en auðvitað helst 
okkur Íslendingum, en við höfum 
verið fremur tregir að kaupa síld. Þetta 
er góð síld sem þeir á Faxa RE og fleiri 
skip eru að koma með hingað, þ. e. 
Venus og Lundey, en varla er hægt að 
kalla þetta demantssíld, en hún fer þó 
öll til manneldis, m.a. unnin í roðlaus 
flök,“ segir Magnús Róbertsson. 

Eftir áramótin fara bátarnir væntan-
lega á loðnuveiðar og kannski einnig 

á kolmunnaveiðar ef eitthvað verður 
eftir af kvótanum. „Það er enginn 
hörgull á starfskröfum við frystingu 
á uppsjávarafla, það er mikið sótt í 
vinnu hérna, starfsmannahald hér er 
eiginlega lúxusvandamál, þetta er bæði 
fólk í ígripavinnu hér og eins kemur 
fólk lengra að, sérstaklega á sumrin, en 
hér eru um 80 fastráðnir starfsmenn, 
og um 65 þeirra vinna við frystinguna 
um þessar mundir,“ segir Magnús Ró-
bertsson. 

Viðskiptabann 
Rússa ógnar tilveru 
einstaka sjávar-
byggða
Aðalfundur Eyþings, sem eru lands-
hlutasamtök sveitarfélaga á Norð-
austurlandi en innan Eyþings eru 
13 sveitarfélög með liðlega 29.000 
íbúa, lýsir yfir áhyggjum vegna 
áhrifum innflutningsbanns Rúss-
lands á íslenskar sjávarafurðir og 
afleiðingum þess á sjávarbyggðir. 
Viðskiptabannið ógni verulega 
tilveru einstakra sjávarbyggða og 
skorar aðalfundur Eyþings á ríkið að 
tryggja mótvægisaðgerðir til þess að 
bregðast við stöðunni. Einnig lýsir 
fundurinn yfir áhyggjum vegna 
þess að takmörkuð flutningsgeta á 
rafmagni innan svæðisins skekkir 
samkeppnistöðu og hamlar upp-
byggingu fyrirtækja á starfssvæði 
Eyþings. Flutningsgeta má ekki 
standa eðlilegri atvinnuþróun og at-
vinnuuppbyggingu fyrir þrifum. Þá 

leggur fundurinn þunga áherslu á 
að þriggja fasa rafmagn verði í boði 
á öllu svæðinu. Fundurinn leggur 
áherslu á að tekið verði tillit til óska 
sveitarfélaga um val á línugerð sem 
og að kostnaður vegna lagningar 
lína falli ekki á sveitarfélög. 

Hlýri er ekki beint fallegur, en lost-
æti sé hann rétt matreiddur. en hafa 
markaðshorfur vegna útflutnings á 
hlýra skerst vegna viðskiptabannsins?

Faxi re-9.

síldin var stundum kölluð silfur hafsins, gull Íslands, og það var nafngift með 
réttu á síðustu öld.

Aflamark Byggðastofnunar 
á Tálknafirði einnig til 
Patreksfjarðar
Byggðastofnun auglýsti fyrir 
nokkru eftir samstarfsaðilum um 
nýtingu viðbótaraflaheimilda á 
Tálknafirði, allt að 400 þorskíg-
ildistonnum. Meginmarkmið ver-
kefnisins er að auka byggðafestu í 
þeim sjávarbyggðum sem standa 
frammi fyrir alvarlegum og bráðum 
vanda vegna skorts á aflaheimildum 
eða óstöðugleika í sjávarútvegi, 
eru háðastar sjávarútvegi og eiga 
minnsta möguleika á annarri at-
vinnuuppbyggingu, eru fámennar, 
fjarri stærri byggðakjörnum og utan 
fjölbreyttra vinnusóknarsvæða. Í 
því skyni er stefnt að uppbyggingu 
í sjávarútvegi sem skapar eða 
viðheldur sem flestum heilsárs-
störfum fyrir bæði konur og karla 

við veiðar, vinnslu og afleidda starf-
semi í viðkomandi sjávarbyggðum, 
stuðlar að sem öflugastri starfsemi í 
sjávarútvegi til lengri tíma. 

Sigurður Árnason, sérfræðingur 
á þróunarsviði Byggðastofnunar, 
segir að þar sem ekki barst umsókn 
um aflamarkið til vinnslu á Tálkna-
firði verði gengið til samninga við 
Odda hf. á Patreksfirði og útgerðir 
á Tálknafirði um nýtingu kvótans á 
grundvelli umsóknar þeirra. Það sé 
gert á forsendum 7. gr. reglugerðar 
606/2015 sem gerir ráð fyrir því að 
aflamarkið sé unnið á viðkomandi 
vinnusóknarsvæði. Gert er ráð fyrir 
að gerður verði samningur vegna fisk-
veiðiáranna 2015/2016, 2016/2017 og 
2017/2018. 



Vestmannaeyjar eru einn mesti útgerðarstaður landsins.

Hjarta byggðarinnar er höfnin þar sem boðið er upp á 
úrvalsþjónustu fyrir fiski-, flutninga- og farþegaskip.

Verið velkomin til Vestmannaeyja!

Þar sem hjartað slær...

Vestmannaeyjahöfn
Skildingavegur 5 - 902 Vestmannaeyjar - Sími 488 2540



9.  Desember 2015ALDAN16

Hlýnun á norðurslóðum hefur fyrst 
áhrif á lægstu „verur” í lífkeðjunni
Spáð er hlýnun á jörðinni og mörg 
dæmi sanna að hún hafi átt og eigi sér 
stað um þessar mundir. Það hlýnaði 
á síðustu öld og ýmsar breytingar í 
náttúrufari benda til áhrifa hlýnunar. 
Dr. Þór Jakobsson veðurfræðingur 
segir einna skýrasta breytinguna 
hafa komið fram í minnkandi hafís, 
en hafís er afsprengi víxlverkunar hafs 
og lofts og því góður mælikvarði á 
sveiflur í öllu kerfinu – ef svo mætti 
kalla heildarsamspil lofthjúps jarðar 
og úthafanna. 

„Upp úr síðustu aldamótum minnk-
aði ísinn mikið úti fyrir Austur-Græn-
landi. Lágmarksútbreiðsla á haustin 
varð miklu minni en vant var. Eins 
og kunnugt er snarminnkar ísinn á 
þessum slóðum frá mánaðamótum 
maí/júní og fram á haustið. Í sept-
emberlok, um það leyti sem ísinn 
fer að aukast á ný, voru syðstu mörk 
jaðarsins alla jafna við Scoresbysund 
en á árunum 2001/2002 brá svo við að 
þessi jaðar færðist norðar svo tugum 
og hundruðum kílómetra skipti. Fyrir 
bragðið var t.d. miklu greiðfærara inn 
í Scoresbysund þegar leið fram á sum-
arið en áður. Greinilegt var að eitthvað 
var á seyði. Eins sýndu rannsóknir að 
útbreiðsla hafíss á gervöllu Norður-Ís-
hafi hafði minnkað verulega síðustu 
áratugi. Sömu sögu var að segja af 
þykkt íssins, en unnt var að nýta mæl-
ingar frá því um 1960 til að bera saman 
við nýlegar mælingar, ” segir dr. Þór 
Jakobsson veðurfræðingur. 
- Eldri ís hefur minnkað. Minnkar þá 
allur ísinn jafnt og þétt? 
„Nei, það er eldri ís sem hefur minnkað, 
tveggja vetra ís, tvíær, og sá sem kall-
aður er fjölær. Þetta er afleiðing af því 
að minni ís en áður lifir af hlýindi og 
sólbráð sumarsins. Hins vegar getur 
nýmyndun á haustin og um veturinn 
orðið svo mikil að útbreiðsla hafíss í 
vetrarlok verður mikil og sambærileg 
við það sem menn áttu að venjast til 
skamms tíma. Þessu má líkja við þróun 
á þurru landi, jöklar hopa en samt sem 
getur orðið snjóasamt yfir veturinn. 

Svipað og æ minna af eldri ís lifir af 
sumarið á sjónum en áður, þannig lifir 
æ minna af „eldri snjó” eða jöklinum 
af sumarið en áður. 

Það verður því enn um sinn gnótt 
íss á sjónum. Þetta eru ferli sem ganga 
hægt fyrir sig miðað við mannsævina 
en samfélagið þarf að hugsa lengra og 
huga í sífellu að áhrifum náttúrufars-
breytinga á atvinnuvegina og upp-
byggingu þjóðfélagsins. T.d. hefur verið 
bent á tækifæri Íslands sem myndast 
við minnkandi hafís og þar af leiðandi 
lengri opnun siglingaleiða á norður-
slóðum, bæði til Austur-Grænlands 
og um Norður-Íshaf og jafnvel alla leið 
til Norður-Kyrrahafs,“sjóleiðarinnar 
norður til Kína. ”
- Benda flestar spár til þess að að hiti fari 
enn um sinn vaxandi á norðurslóðum? 

„Spár um hita næstu áratugi með 
háþróuðum veðurfarslíkönum, reikni-
líkönum, eru allar á sömu lund, spáð 
er hækkandi hita og ekki síst á norð-
urslóðum. Hætt er við að skil milli 
ólíkra vatnsmassa í hafinu muni fær-
ast eitthvað úr stað. Lífríki hafsins 
mun þá laga sig smám saman að því, 
fyrst lægstu „verur” í lífkeðjunni, áta, 
plöntusvif og svifþörungar, þá dýrasvif 
og að lokum fiskur af öllu tagi. ”
- Verður þá ekki líka breyting í lífríkinu, 
fisktegundir hverfa og aðrar suðlægari 
fisktegundir verða enn algengari hér á 
norðurslóðum? 

„Það má búast við því að einhverju 

marki. Að lokum eltir fiskinn fugl og 
selur og önnur spendýr svo sem mað-
urinn sjálfur. Veðurfarsbreytingar eru 
því ekkert grín. Séu líkur á miklum 
veðurfarsbreytingum er mikilvægara 
en nokkru sinni að skipuleggja nýtingu 
náttúrunnar skynsamlega og komast að 
samkomulagi við nágrannaþjóðir svo 
að allir megi vel við una. ”

Myndskreytt skýrsla fyrir 
almenning og skóla um 
náttúrufar á norðurslóðum
Dr. Þór Jakobsson segir að fyrir 
nokkrum árum hafi verið lokið við 
ítarlega samantekt sem hið svonefnda 
Norðurheimsskautsráð stóð að. Mikill 
fjöldi vísindamanna í mörgum löndum 
voru að verki og var reynt að tína til allt 
sem vitað er um náttúrufar á norður-
slóðum, og raunar líka allt um mannlíf 
og umhverfi á norðurhjara. 

Nokkrar vandaðar skýrslur komu 
út að lokum og var hin viðamesta 
rúmar þúsund blaðsíður í stóru broti. 
Mun styttri, fallega myndskreytt út-
gáfa ætluð almenningi og skólum kom 
einnig út. Dr. Þór segir að unnt sé að 
nálgast þetta á veraldarvefnum, líkt 
og svipaðar skýrslur (sjá t.d. „Arctic 
Climate Impact Assessment” ACIA). 

„Í þessari samantekt í skýrslunni 
voru margir þættir náttúrufars hér á 
norðurslóðum teknir fyrir, breytingar 
og áhrif þeirra á lífríki. Fjallað er t.d. 
um bráðnun jökla, hækkandi sjávar-

borð, aukinn öldugang sökum minni 
útbreiðslu hafíss, landrof við strendur 
og svo mætti lengi telja.“

Framundan feikimikil ráð-
stefna í París
„Nú er á döfinni feikimikil ráðstefna 
í París sem hefst í lok nóvember og 
mun standa í tæpar tvær vikur. Þar 
verður væntanlega allt kynnt sem 
vísindamenn vita um sveiflur í loft-
hjúpi síðustu áratugi. Sérstök áhersla 
verður á áhrifum vaxandi koltvíildis 
og annarra gróðurhúsalofttegunda í 
lofthjúpi. Mengun í lofthjúpi hefur auk-
ist eins og kunnugt er statt og stöðugt 
allt frá upphafi iðnbyltingar, fyrst hægt 
en á síðari áratugum æ meir. Stemma 
þarf stigu við frekari aukningu gróð-
urhúsagastegunda sem hætt er við að 
„aflagi“ náttúrulegt geislunarjafnvægi 
í lofthjúpi. Breytingin mun hafa í för 
með sér hlýnun á jörðinni með marg-
víslegum óæskilegum afleiðingum. Á 
Parísarráðstefnunni í byrjun desember 
mun reyna á ráðamenn frá á að giska 
175 ríkjum með álíka mörg hagsmuna-
mál efst á óskalista sínum sem mörg 
hver stangast á við það sem mannkyni 
og öllu lífríki er fyrir bestu. Munu 
valdamenn taka til greina varnaðarorð 
vísindamanna? “

Norðaustursiglingaleiðin
- En hver er þessi margumtalaða Norð-
austursiglingaleið sem nú virðist ekki 
bara vera lengur fjarlægur draumur 

heldur raunhæfur möguleiki nú þegar 
hafís er að bráðna á norðurhveli jarðar? 

„Landkönnuði hefur um aldaraðir 
dreymt um að finna nýjar siglingaleiðir 
til fjarlægra heimshluta í norðri. Fyr-
irsjáanleg er stóraukning siglinga á 
innri norðaustursiglingaleiðinni á 
næstu árum vegna olíuútflutnings 
og efnahagsþróunar strandsvæða 
Síberíu. Miklir hagsmunir eru í húfi 
fyrir Evrópu og Norður-Ameríku, þar 
sem litið er á olíuútflutning frá Norð-
vestur-Rússlandi sem lið í viðleitni til 
að tryggja orkuöryggi og draga úr olíu-
innflutningi frá Miðausturlöndum og 
Mið-Asíu. Ytri siglingaleiðin um Norð-
ur-Íshafið milli Norður-Atlantshafs 
og Kyrrahafs mun að öllum líkindum 
opnast ísstyrktum flutningaskipum 
í framtíðinni, sem myndi gjörbreyta 
flutningaleiðum á norðurhveli jarðar. 
Bætt siglingatækni og stöðugar gervi-
hnattaupplýsingar um ísrek, íshryggi og 
glufur í ísnum, kunna að opna leiðina 
fyrir alþjóðlegum siglingum fyrr en 
áður var talið. Fyrst um sinn kann þó 
ríki að greina á um þjóðréttarlega þætti 
í tengslum við slíkar siglingar. 

Norður-Íshafsleiðin milli Kyrrahafs 
og Norður-Atlantshafs Innri norðaust-
ursiglingaleiðin þræðir strendur Síberíu 
um innhöf og eyjasund. Hún er oft íslítil 
síðsumars og á haustin og hafa þá flutn-
ingaskip og skútur stundum siglt hana 
alla án aðstoðar ísbrjóta. Hún hentar 
þó ekki fyrir stór flutningaskip vegna 
grunnsævis í eyjasundum og mikils íss 
að vetrarlagi. Slík skip myndu sigla ytri 
norðausturleiðina sem liggur dýpra út 
af ströndum, “ segir dr. Þór Jakobsson. 

Dr. Þór Jakobsson, veðurfræðingur.

Ísinn við Grænland getur verið ógnarfagur.

Búast má við því að 
einhverju marki að fisk-
tegundir hverfi og aðrar 
komi í staðinn. Að lokum 
eltir fiskinn fugl og selur 
og önnur spendýr svo sem 
maðurinn sjálfur. Veð-
urfarsbreytingar eru því 
ekkert grín.

Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið tekið fyrir sem 
dæmi um stjórnun endurnýjanlegra náttúruauðlinda
Í nýútkominni bók um samfélags-
lega ábyrgð fyrirtækja skrifa þeir 
Einar Svansson lektor og Stefán 
Kalmansson aðjúnkt við Háskól-
ann á Bifröst einn kafla. Bókin 
Corporate Social Performance; 
Paradoxes, Pitfalls, and Pathways 
to the Better World er gefin út hjá 
bókforlaginu Information Age 
Publishing (IAP) í Bandríkjunum. 
Bókin samanstendur af ritsrýndum 
bókarköflum sem eru skrifaðir af 
ýmsum fræðimönnum víðsvegar að 
úr heiminum en ritstjóri bókarinnar 
er Agata Stachowicz-Stanusch. 

Jákvæðar vísbendingar 
í átt að ábyrgri notkun 
náttúruauðlinda
Kafli þeirra Einars og Stefáns ber 
heitið Sustainable Management of 
Renewable Natural Resources - the 
Case of Fisheries Management Sy-
stems. Þar er íslenska fiskveiði-

stjórnunarkerfið tekið fyrir sem 
dæmi um stjórnun endurnýjanlegra 
náttúruauðlinda byggt á kenningar-
grunni um sjálfbærnipýramídann. 
Samkvæmt þessari greiningu hefur 
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið 
skilað umtalsverðum árangri efna-

hagslega og vísbendingar eru einnig 
í jákvæða átt umhverfislega. Átaka-
línur hafa fyrst og fremst snúist um 
félagslega þátt kerfisins, sanngirni, 
aðgengi og hvert eigi að vera afgjald 
atvinnugreinarinnar fyrir notkun á 
auðlindinni. Bent er á mikilvægi þess 

að jafnvægi verði sem mest í öllum 
þremur þáttum pýramídans, það er 
efnahagslegum, umhverfislegum og 
samfélagslegum hlutum hans. Höf-
undar benda á að hugsanlega geti 
aðrar atvinnugreinar sem byggja til-
veru sína á nýtingu endurnýjanlegra 
auðlinda dregið lærdóm af reynslunni 
af íslenska fiskveiðistjórnunarkerf-
inu, bæði jákvæðum og neikvæðum 
þáttum þess. 

„Athugun okkar leiðir í ljós að efna-
hagsleg og umhverfisleg áhrif kerfisins 
leiða til aukinnar sjálfbærni en félags-
legi þátturinn orkar helst tvímælis. Við 
bendum einnig á að frekari rannsókna 
er þörf á hvernig ætti að takast á við fé-
lagslega þáttinn“, segir Einar Svansson 
um niðurstöður greinarinnar. 

Fyrirtæki í alþjóðlegri 
starfsemi hafa sífellt 
meiri áhrif á sitt samfélag
Höfundar einstakra bókarkafla eru 

með mismunandi bakgrunn þar sem 
markmiðið er að draga saman hug-
myndir, tilvik og mögulegar lausnir 
varðandi sjálfbærni og samfélags-
lega ábyrgð fyrirtækja og atvinnulífs. 
Mýmörg dæmi má finna á síðustu 
árum og áratugum þar sem háttsemi 
fyrirtækja, innan þjóðríkja og á al-
þjóðamörkuðum, hefur beðið hnekki 
sem vekur ýmsar spurningar um sið-
ferði og samfélagslega ábyrgð. Fyrir-
tæki innan þjóðríkja og í alþjóðlegri 
starfsemi hafa sífellt meiri áhrif á sitt 
samfélag og gerð er vaxandi krafa frá 
hinum ýmsu hagsmunaaðilum um 
að starfsemi fyrirtækja fari fram með 
þeim hætti að þau sýni samfélagslega 
ábyrgð og taki ábyrgð á þeim áhrifum 
sem þau hafa á umhverfi sitt. Krafa er 
gerð um að fyrirtæki og einstök ríki 
taki aukið frumkvæði í að veita gott 
fordæmi og séu tilbúin til að berjast 
gegn vaxandi vá sem steðjar að um-
hverfi fólks um allan heim. 

einar svansson lektor og stefán Kalmansson aðjúnkt við Háskólann á bifröst.
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Sjávarútvegsráð-
stefnan 2015 
fjallaði um flest 
svið íslensks 
sjávarútvegs
Sjávarútvegsráðstefnan 2015 hófst 
með ávarpi forsætisráðherra, Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar. 
Segja má að ráðstefnugestum hafi 
ekkert verið óviðkomandi hvað 
varðar íslenskan sjávarútveg, rætt 
var m.a. um meðhöndlum á hrá-
efni um borð í línuskipi og togskipi, 
meðhöndlun á hráefni frá fiskmörk-
uðum, óhefðbundnar leiðir við mark-
aðssetning á íslenskum fiski, þróun 
og stöðu fiskeldis á Íslandi, skipa-
flutninga á erlenda markaði, fjölgun 
kvenna í stjórnunarstöðum í sjávar-
útvegi og um sameiginlega mark-
aðssetningu og hver væri tilgangur 
hennar. Lokaávarp Sjávarútvegsráð-
stefnunnar 2015 flutti Sigurður Ingi 
Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra. 

Daði Már Kristófersson, forseti 
félagsvísindasviðs Háskóla Íslands, 
sagði við opnun ráðstefnunnar að 
auðlindagjöld hefðu vissa kosti sem 
skattlagningarleið og hafi m.a. Alþjóða 
gjaldeyrissjóðurinn mælt með að þeim 
sé beitt. Ástæðan er að auðlindagjöld 
hafa lítil bjagandi áhrif á hegðun, sé 

þeim rétt beitt. Sjávarútvegur er eina 
auðlindagreinin hér á landi sem greiðir 
sérstaklega fyrir aðgang að auðlindum. 
Fjallaði Daði Már m.a. um ástæður 
þessarar sérstöku stöðu, sem að hluta á 
sér sögulegar skýringar en eru að hluta 
óskýrðar. Einnig velti hann upp spurn-
ingunni hvort núverandi gjaldtaka væri 
er skilvirk og hvaða afleiðingar hún 
hefði. 

Af hverju eru ekki fleiri 
konur í stjórnunarstöðum 
í sjávarútvegi? 
Sjávarútvegurinn er ein karllægasta 
atvinnugrein í heimi. Að vísu vinnur 
fjöldi kvenna verkamannastörf í sjávar-
útvegi en fáar eru í stjórnunarstöðum. 
Af hverju eru ekki fleiri konur í stjórn-
unarstöðum í sjávarútvegi? Hvernig 
fáum við fleiri konur inn í greinina 
og hver er ávinningurinn? Þóranna 
Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar Há-
skólans í Reykjavík, segir samkeppn-
ishæfni fyrirtækja ráðist að miklu leyti 
hversu vel þeim tekst að laða að hæft 
starfsfólk og nýta þekkingu þeirra og 
hugvit. Konur hafi um nær þriggja 
áratuga skeið verið 2/3 þeirra sem út-
skrifist úr háskólanámi hér á landi. Á 
árunum 2000-2012 hafi hlutfall kvenna 

sem lýkur háskólanámi í viðskipta-
tengdum greinum verið að meðaltali 
55% og á sama tímabili voru 30% þeirra 
sem útskrifuðust með háskólagráðu í 
tæknigreinum konur. Ætli sjávarút-
vegsfyrirtæki að vera samkeppnishæf 
til framtíðar þurfi þau á þekkingu og 
hæfni kvenna að halda. 

Landsmerki í markaðs-
setningu afurða
Jens Garðar Helgason, formaður SFS, 
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, 
segir að notkun landsmerkja í mark-
aðssetningu afurða og þjónustu frá 
einstökum löndum hefur færst í auka 
undanfarin ár og hafa mörg af okkar 
samkeppnislöndum tekið slík merki 
upp þegar kemur að markaðssetningu 
sjávarafurða sinna. 

„Undanfarið hefur verið mikil 
umræða um kosti þess og galla að ís-
lenskur sjávarútvegur beiti slíkri sam-
eiginlegri markaðssetningu í auknum 
mæli og vinnur faghópur SFS nú að 
slíkri greiningu. Íslenskur sjávarút-
vegur hefur góða sögu að segja hvort 
heldur er þegar kemur að gæðum 
vörunnar, sjálfbærri nýtingu, hrein-
leika umhverfisins eða þeirri tækni 
og ábyrgð sem notuð er við vinnslu 
afurða hans. Ýmsum spurningum 
þarf þó að svara eins og þeim hvort 
þessum skilaboðum verði best komið 
á framfæri sameiginlega, hvernig slíkt 
yrði fjármagnað og hvernig ákvarð-
anir og stjórn á slíkri vinnu er háttað. 
Þá er hlutverk hins opinbera þáttur 
sem ræða þarf sérstaklega,“ sagði Jens 
Garðar Helgason

Katrín sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri sölku – Fiskmiðlun á Dalvík og 
Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Arnarlax á bíldudal voru meðal 
þátttakenda á sjávarútvegsráðstefnunni.

Fáni ráðstefnunnar blakti utan við 
Nordica hótel þar sem ráðstefnan 
fór fram.

Fjöldi fyrirtækja kynnti sína starfsemi á ráðstefnunni, m.a. skaginn á Akranesi.

Jens Garðar Helgason, formaður sFs, 
samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, og 
Jón Gunnarsson, formaður atvinnu-
málanefndar Alþingis, hafa hugs-
anlega rætt um sjávarútvegsstefnu 
ríkisstjórnarinnar.

Oddi hf. á Patreksfirði keypti nýlega bátinn Haukaberg af Loðnuvinnslunni 
á Fáskrúðsfirði. Hér ræðast þeir við, sigurður Viggósson, framkvæmdastjóri 
Odda t.h. og Friðrik már Guðmundsson framkvæmdastjóri LFV t.v.

Smábátasjómenn vilja auka 
rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar
Á aðalfundi LS, Landssambands 
smábátaeigenda í haust var sam-
þykkt að leggja til að leyft verði að 
landa lúðu sem meðafla, án þess að 
andvirðið fari að 80% hluta til Haf-
rannsóknastofnunarinnar. (raunar 
í Verkefnasjóð sjávarútvegsins. ) Í 
reglugerð segir m.a. að allar beinar 
veiðar á lúðu (hvítlúðu) í fiskveiði-
landhelgi Íslands eru óheimilar, 
þ.m.t. veiðar með sérútbúnum 
krókum (haukalóðum). Leyfi til 
lúðuveiða skulu gefin út, fyrir hvert 
fiskveiðiár, þegar talið er, samkvæmt 
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar-
innar, að lúðustofninn þoli veiðar. 
Komi lúða um borð í veiðiskip sem 

meðafli skal umsvifalaust sleppa líf-
vænlegri lúðu. Við línuveiðar skal 
sleppa allri lúðu með því að skera 
á taum línunnar. Við handfæra- og 
sjóstangaveiðar skal losa lúðuna 
varfærnislega af krókum eða skera 
á lykkju slóðans áður en lúða kemur 
um borð. 

Aðalfundurinn skoraði á stjórnvöld 
að auka rannsóknir á lífríki Breiða-
fjarðar, sérstaklega ef auka á nýtingu 
sjávargróðurs úr firðinum og hvaða 
áhrif það hafi á lífríki Breiðafjarðar. 
Aðalfundur LS lýsir ánægu með að 
stjórnvöld skuli hafa brugðist við og 
hlutast til um að Eyjafjörður verði 
hreinsaður af aflögðum búnaði og 

línum sem áður tilheyrðu fisk- og 
kræklingaræktendum á svæðinu. 
Aðalfundur LS mótmælir harðlega 
staðsetningu á fyrirhuguðu 8.000 
tonna laxeldi Norðanlax í Eyjafirði. 
Fyrirhuguð staðsetning fiskeldisins 
liggur í og við Bakkaál, sem er mjög 
mikilvæg veiðislóð fyrir smábáta sem 
stunda línuveiðar í Eyjafirði. Ljóst er 
að með þeim fiskeldisáformum sem 
fyrirhugaðar eru mun verða gengið 
harkalega á rétt sjómanna sem nýtt 
hafa umrædda veiðislóð árum saman. 
Jafnframt telur aðalfundur LS óljóst 
hver áhrifin af stórfelldu fiskeldi verða 
á lífríki Eyjafjarðar og þá nytjastofna 
sem þar eru. Til löndunar á Patreksfirði fyrr á árinu þegar strandveiðar voru í gangi.
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Mjög mikilvægt er að kæla a�ann hratt fyrstu klukkustundirnar eftir veiði, 
það lengir geymsluþol verulega.
  

Notkun ísþykknis frá Optimar Ísland er góð aðferð til að ná fram hámarks kælihraða því �otmikið 
og fínkristallað ísþykknið umlykur allt hráefnið og orkuy�rfærslan er því gríðarlega hröð. 
Þessi hraða orkuy�rfærsla hamlar bakteríu- og örveruvexti og hámarks gæði a�ans eru tryggð. 

Hröð niðurkæling er það sem Optim-Ice® ísþykknið snýst um.

Tryggir gæðin alla leið!
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Tryggja skal stöðugleika í 
rekstrarumhverfi sjávarút-
vegs á Norðurlandi vestra
Á 23. ársþingi SSNV, Sambands 
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 
sem haldið var á Blönduósi í október-
mánuði sl. var lögð áhersla á mik-
ilvægi þess að tryggja stöðugleika 
í rekstrarumhverfi sjávarútvegs og 
landbúnaðar sem eru grunnstoðir 
atvinnulífs á Norðurlandi vestra. 
Stuðla þurfi að nýliðun og framþróun 
í þessum greinum. Í ályktun ársþings-
ins um atvinnumál segir svo m.a. : 
• Strandveiðar hafa sannað gildi sitt 

og haft jákvæð áhrif. Mikilvægt er 
að byggðastuðningur í gegnum línuí-
vilnun og byggðakvóta verði áfram til 
staðar og verði ekki skertur. 

• Flutningskostnaður er landsbyggðar-
skattur og því er afar brýnt að tillögur 
um skerðingu á fjármunum til jöfn-
unar flutningskostnaðar verði endur-
skoðaðar í því skyni að jafna kjör allra 
landsmanna í þessum efnum. 

• Aðgengi fyrirtækja á landsbyggðinni 
að fjármagni á samkeppnishæfum 
kjörum verði tryggt, m.a. í gegnum 
lánasvið Byggðastofnunar og aðrar 
fjármálastofnanir í landinu. 

• Vel hefur tekist til með uppbyggingu 
á rannsókna- og þróunarstarfi á 
sviði nýtingar náttúruauðlinda og 
matvælaiðnaðar í landshlutanum. 
Má þar nefna fjölbreytt starf í Ver-
inu – vísindagörðum á Sauðárkróki 
en markmið Versins er að stuðla 

að uppbyggingu atvinnulífs, efla 
rannsóknir og námsframboð og 
auka verðmætasköpun í samvinnu 
við fyrirtæki á svæðinu; Þekkingar-
setið á Blönduósi, sem staðsett er í 
Kvennaskólanum á Blönduósi, sem 
hefur það markmið að vera miðstöð 
fyrir rannsókna- og þróunarverkefni 
á sviði textíls, strandmenningar og 
laxa á Norðurlandi vestra og stuðla 
að auknu samstarfi og samþættingu 
menntunar, rannsókna og fræða-
starfs; Biopol sem er sjávar sjávar-

líftæknisetur á Skagaströnd og Sela-
setur Íslands sem stendur að eflingu 
náttúrutengdrar ferðaþjónustu í 
Húnaþingi vestra, vinnur að eflingu 
selaskoðunar á svæðinu og stendur 
fyrir fjölbreyttum rannsóknum, 
fræðslu og upplýsingamiðlun um seli 
við Ísland. Mikil sóknarfæri felast í 
áframhaldandi uppbyggingu fyrir-
tækja og stofnana á þessu sviði og 
mikilvægt að stjórnvöld styðji enn 
betur við þessa vaxtarbrodda í lands-
hlutanum. 

blönduós. 

Hafnarmál 
brenna á íbúum 
Suðurnesja
Aðalfundur Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum, SSS, skoraði á ríkis-
valdið að styðja við uppbyggingu í 
Helguvík. Þessa daganna sé verið að 
reisa kísilver United Silicon og gert 
sé ráð fyrir að uppbygging Thorsil 
hefjist á næsta ári. Uppbygging í 
Helguvík hefur tekið á fjárhags-
lega hjá Reykjanesbæ og fyrirsjá-
anlegur er töluverður kostnaður 
við áframhaldandi uppbyggingu 
á næstu árum. Fundurinn lagði 
til við hlutaðeigandi að fyrirhug-
uðum hafnarframkvæmdum sem og 
kostnaði vegna fyrri framkvæmda 
verði sett á fjárlög 2016. Jafnframt 
verði horft til þess að á næstu fjórum 
árum þar á eftir komi fjárframlög. 
Lagt er til að hluti þessara fjárfram-
laga byggi á forsendum hafnarlaga 
nr. 61/2003 og vegalaga nr. 80/2007 
og hluti verði vegna sérlaga um sér-
stakan stuðning. Aðalfundurinn 
bendir á að þjóðhagslegur ávinn-
ingur framkvæmda í Helguvík er 
margfaldur umfram þau fjárfram-
lög sem óskað er eftir að lagt verði 
í verkefnið. Samkvæmt samþykktu 
svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-
2024 er gert ráð fyrir því að Helgu-
víkurhöfn gegni hlutverki sem 
útskipunarhöfn Suðurnesja og er 
hún mikilvæg í allri atvinnuupp-
byggingu á Suðurnesjum. 

Endurgera þarf þil  
Grindavíkurhöfn og  
Sandgerðishöfn
Jafnframt kemur fram í Svæðis-
skipulagi Suðurnesja að hafnirnar 
í Grindavík og Sandgerði eru skil-
greindar sem fiskihafnir og að ekki 
er gert ráð fyrir nýjum höfnum. 
Nauðsynlegt er að endurgera þil við 
Miðgarð í Grindavíkurhöfn og þil í 
Sandgerðishöfn. Fyrrgreind þil eru frá 
1964-1978 en meðallíftími bryggju-
þilja er 40 ár. Grindavíkurhöfn er 
með næstmesta verðmæti afla á hvern 
metra viðlegukants á landinu. 

Aðalfundur SSS telur afar mik-
ilvægt að allir viðlegukantar séu í 
notkun og hægt sé að veita þjónustu 
hratt og örugglega, svo skip komist 
sem fyrst aftur á sjó til veiða. Burðar-
geta suðurbryggju Sandgerðishafnar 
er mjög skert, eða aðeins 20% af upp-
runalegum styrk þilsins. 

endurgera þarf þil í Grindavíkur-
höfn. ekkert má hindra eðlilegan 
löndunarhraða báta sem telja 
löndum í Grindavík hagkvæman 
kost.
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Forsvar á 
Hvammstanga 
byggði upp gagna-
veitu um hafið
Fyrir níu árum gekk Einar K. Guð-
finnsson, þáverandi sjávarútvegs-
ráðherra, frá tveimur samstarfs-
samningum við fyrirtækið Forsvar 
á Hvammstanga sem báðir lutu að 
gagnaveitu um hafið. Uppfærð var 
enska upplýsingasíðu ráðuneytisins 
og gera aðgengilegar á vefnum margs 
konar upplýsingar um vistkerfi og 
náttúru hafsins við Ísland, sjálfbæra 
nýtingu auðlinda, heilnæmi sjávar-
afurða og hagrænar upplýsingar um 
sjávarútveginn. Þetta er ekki hvað 
síst gert með kaupendur og seljendur 
íslenskra sjávarafurða í huga, en líka 
hvern þann sem vill svala fróðleiks-
þorsta sínum um íslenskan sjávarút-
veg. Um var að ræða tvo samning upp 
á 20 milljónir króna. 

Fyrri samningurinn tók til smíði 
grunnkerfis veitunnar og í beinu fram-
haldi var hafist handa við að færa inn 
gögn og tengja saman gagnagrunna 
og tekur síðari samningurinn til þess 
þáttar. Ritmál er bæði á íslensku og 

ensku. Sjávarútvegsráðherra vænti 
þess að þetta samstarf yrði til þess að 
efla Forsvar, skapa því fleiri tækifæri 
á sambærilegum sviðum og þar með 
auka menntunarlega breidd og bæta 
búsetuskilyrði á Hvammstanga og í 
Húnaþingi vestra. 

Forsvar hefur verið með fjölbreytta 
starfsemi á Hvammstanga, nú fyrst og 
fremst bókhaldsþjónustu og löggilta 
endurskoðun, og hugbúnaðar-, þjón-
ustu- og markaðsdeild þar sem m.a. 
nær til hugbúnaðargerðar, veflausna, 
vefsíðugerðar, skráningar í gagna-
grunna og hýsingar á gagnagrunnum. 

Elín Líndal, framkvæmdastjóri 
Forsvars, segir að verkefninu hafi lokið 
eins og um var samið og allar upplýs-
ingar og gögn síðan send til Fiskistofu 
og Rannsóknarstofu fiskiðnaðarins 
sem og fleiri aðila í sjávarútvegi. Ýmis 
skráningarverkefni hafa verið unnin 
hjá Forsvari, t.d. fyrir Þjóðskjalasafnið, 
Alþingi og Þjóðminjasafnið og því 
verki heldur áfram. 

Hvammstangi.

Á Hvammstanga er ýmislegt sem minnir á fiskvinnslu, þar er selasafn Íslands 
og af og til hefur verið þar unnin rækja. meðan leyfð var veiði á innfjarðar-
rækju á Húnaflóa var þar stöðug vinnsla á rækju hjá meleyri.

Taugastríð við 12 mílur, þreifingar í 
50 mílum en átök við 200 mílurnar
- 40 ár síðan siglt var fólskulega á varðskipið Þór í mynni Seyðisfjarðar

Helgi Hallvarðsson var skipherra 
hjá Landhelgisgæslunni þegar fært 
var út í 50 mílur 1972 og í 200 mílur 
1975. Hann var skipherra á varðskip-
inu Þór þegar breskir dráttarbátar 
sátu fyrir Þór í mynni Seyðisfjarðar 
skömmu fyrir jólin 1975 og ætluðu 
að sigla varðskipið niður. Ritstjóri 
Öldunnar tók þetta viðtal við Helga 
fyrir 10 árum, þá að vísu fyrir annan 
fjölmiðil en þá voru liðin 30 ár frá 
atburðunum við mynni Seyðisfjarðar. 
Helgi Hallvarðsson lést 25. mars árið 
2008. 

Helgi sagði að við útfærsluna í 12 
mílur 1958 hafi verið háð eins konar 
taugastríð, það hafi fyrst orðið veruleg 
átök og ásiglingar síðar. Helgi telur aug-
ljóst að dráttarbátarnir sem sendir voru 
á Íslandsmið hafi haft fyrirmæli um að 
sigla varðskip, eitt eða fleiri, niður með 
fulltingi breska flotans enda hafi verið 
yfirmenn þaðan um borð í dráttarbát-
unum. Það átti ekki bara að skaða varð-
skipin, heldur sökkva þeim. Það sýnir 
best að mati Helga þegar þeir lágu fyrir 
honum á Þór í mynni Seyðisfjarðar um 
miðjan desembermánuð 1975. 

„Þegar ég sigldi út frá Seyðisfirði 
fékk ég fyrirmæli um að athuga ókunn 
erlend skip í mynni fjarðarins. Við 
höfðum verið inni á Seyðisfirði í sam-
bandi við leit að tundurdufli. 

Strax í mynni Seyðisfjarðar sá ég að 
þar voru þrír dráttarbátar saman, og 
þar á meðal ferlíkið Lloydsman sem 
var þrefalt stærri en Þór. Hinir voru 
Star Aquarius og Star Polaris. Frá Star 
Aquarius lá einhvers konar taug yfir í 
Lloydsman eins og sá síðarnefndi væri 
bilaður og í togi. Ég furðaði mig á að 

þeir væru komnir svo grunnt, eða inn 
fyrir þrjár mílur, og því sendi ég þeim 
stöðvunarmerki og sigldi á hægri ferð, 
enda átti ég ekki von á það yrði ráðist á 
okkur innan íslenskrar lögsögu, enda 
aðeins nokkrar mílur frá landi. Það 
var ástæðulaust fyrir þá að vera þarna, 
enda fínasta veður.“

Fast skot í stefni dráttar-
bátsins Lloydsman
„Tauginni, sem reyndist vera vatns-
slanga, var sleppt og tveir þeirra 
stefndu til hafs og ég fylgdi þeim eftir. 
Um tvær mílur frá landi sneri Star Aqu-
arius skyndilega á stjórnborða og skall 
á bakborðshliðs Þórs þó ég reyndi að 
afstýra ásiglingunni. Sett var á fulla ferð 
en þá kom Lloydsman öslandi og skall 
á Þór bakborðsmegin með svo miklum 
krafti að skipið snarhallaði. Tjón varð 
verulegt enda þessir bátar sérstaklega 
styrktir. Lloydsman kom aftur öslandi 
en ég hafði þá látið manna byssurnar 
og skaut púðurskoti. Það hindraði 
hann ekki en þegar hann kom aftur 
lét ég snúa Þór til þess að hafa hann 
í skotfæri og lét skjóta föstu skoti í 
stefnið. Þá brast Bretunum kjarkur og 
þeir lögðu á flótta. Við héldum hins 
vegar inn á Loðmundarfjörð til að 
kanna skemmdir. Bretarnir héldu því 
fram að við hefðum ætlað að ráðast 
til uppgöngu í einn dráttarbátanna 
en viðurkenndu aldrei að við hefðum 
skotið á þá!”

Fólskuleg árás á Tý
„Ég var með Óðinn þegar herskipið 
Falmouth sigldi fólskulega á Tý 6. maí 
1976 á Hvalbakssvæðinu. Týr klippti 

aftan úr togaranum Carlisle eftir að 
hafa reist sig við eftir ásiglinguna og 
þá urðu Bretarnir snarbrjálaðir. Baldur 
var einnig á svæðinu en skipherra þar 
var Höskuldur Skarphéðinsson. Eftir 
seinni ásiglinguna sem setti Týr nánast 
á hliðina ætlaði Höskuldur að sigla á 
Falmouth til að forðast frekari ásiglingu 
og bjarga Tý, en ég fékk hann ofan af 
því, ” sagði Helgi Hallvarðsson. 

- Varstu aldrei í vafa á þessum 
tíma að okkur tækist ekki að halda því 
til streitu að færa út í 200 mílur? 

“Ég var aldrei í vafa um það, ekki 
síst ef þeir létu fallbyssurnar vera. Það 
var aðallega í fyrsta þorskastríðinu sem 
þeir voru að manna fallbyssurnar, en 
Anderson aðmíráll var þá stöðugt með 
fallbyssuhótanir. 

Eftir að 200 mílna þorskastríðinu 
lauk hef ég hitt suma þessara yfirman-
anna herskipanna. Árið 1990 fór ég 
með Tý til Norfolk og hitti þar einn 
þeirra fyrir tilviljun. Annan hitti ég 

sem ég hafði lent í átökum við út af 
Langanesi, og hann taldi í upphafi þess 
fundar að hann hefði ekki gert neitt 
þar. Ég minnti hann þá á þeir hefðu 
tveir siglt sitt hvoru megin við varð-
skipið og ég hlustaði á samtal þeirra, 
enda held ég að þeir hafi ætlast til að 
ég heyrði það. Þá sagði hann: „Eigum 
við að sýna honum hvernig við búum 
til enska samloku? !” Hann mótmælti 
því ekki, þagði bara. ”

Ekki mikil þekking
- Finnst þér þegar þú lítur til baka að 
það hefði mátt standa að útfærslunni í 
200 mílur með öðrum hætti? 

„Bretar máttu koma meira til móts 
við okkur hvað varðar hámark þess afla 
sem þeir fengju að veiða og ég veit að 
margir breskir sjómenn voru komnir á 
okkar band. Kannski gátum við komið 
eitthvað til móts við þá, en við útfær-
sluna var ríkisstjórnin greinilega ekki 
tilbúin til neinna málamiðlana. Mér 

fannst líka að sumir bresku stjórn-
málamennirnir væru ekki mikið inn 
í málum, þekkti ekki mikið til veiða 
við Ísland. ”

Helgi hætti hjá Landhelgisgæslunni 
um áramótin 1998/1999, en þá hafði 
hann verið yfirmaður gæslufram-
kvæmda frá 1990, kom þá í land. Síðasti 
túr á sjó var þegar farið var með Ægi til 
breytinga í Póllandi. Og það var ekki 
alveg viðburðalaus ferð. 

„Ég tók þá einn bát í landhelgi út 
af Dyrhóley og við fórum með hann 
til Vestmannaeyja. Ég veit ekki hvað 
ég hef tekið margra í landhelgi, en ég 
hugsa að það kæmi mér á óvart hvað 
þeir væru margir ef ég tæki það saman, 
” sagði Helgi Hallvarðsson. 

Forsendur landhelgisbar-
áttunnar mega  
ekki gleymast
Þeir sem eru í stjórnmálum og í 
forystusveit sjávarútvegsmála, ber 
að halda á lofti minningu þess sem 
þarna gerðist og þess elds sem brann 
á þjóðinni í landhelgisstríðunum. Þetta 
var annar þáttur sjálfstæðisbaráttu Ís-
lendinga. Nú vex úr grasi ný kynslóð 
fólks sem ekki minnist þessarar bar-
áttu og á eflaust erfitt með í þau spor. 
Þess vegna höfum við ríkar skyldur 
að halda þekkingunni vakandi. Í því 
samfélagi alþjóðavæðingar sem við 
lifum nú, getur það vel gerst að sjón-
armiðin sem lágu til grundvallar land-
helgisbaráttunni gleymist og fyrnist. 
Það væri hættulegt og því eru kvaðir 
okkar svo ríkar að gæta þess að þeim 
meginsjónarmiðum verði ekki fórnað 
í þágu stundarhagsmuna. 

200 mílna landhelgi Íslands. sigur á bretum var liður í sjálfstæðisbaráttu.

Hreinlætis 
þarf að gæta 
alla leið
Hreinlætis þarf að gæta við veiðar, 
löndun og síðan verkun fisks sem 
ætlaður er til manneldis. Það er 
einfaldlega ekki nóg að gæta hrein-
lætis stundum, þetta er stöðug 
vakt, enda krefjast heilbrigðis-
yfirvöld að svo sé. Á árinu 2015 á 
einfaldlega ekki að vera mögulegt 
að taka mynd eins og þessa sem 
hér fylgir, vargurinn hefur yfirleitt 
nóg annað æti á hafnarsvæðunum 
þó honum sé ekki boðið til veislu. 

Vargurinn sest að kræsingum að 
opnum körum á bryggjukanti 
fullum af fiski sem eru á leið í 
verkun en engin merki voru þess í 
þetta skipti að lyftari kæmi og færi 
með körin í hús. Kar merkt sam-
herja tengist ekkert fyrirtækinu.



• Vélstjórnarbraut (A og B stig)
• Grunnám í málm– og véltækni
• Grunnám rafiðna
• Sjúkraliðabraut
• Stúdentsbraut (félagsvísindalína, náttúrufræðilína, opin lína)
• Viðbótarnám til stúdentsprófs (fyrir þá sem lokið hafa starfsnámi)
• Framhaldsskólabrú (fyrir þá sem hafa ekki lokið grunnskóla með

fullnægjandi árangri)
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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? 

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.

Miðhella 4 | 221 Hafnarfjörður | s: 414 8080 

Sjósókn fyrri alda: 

Vertíðarskipin í Vestmannaeyjum voru mjög stór - 
áttæringar, teinæringar og allt upp í tólfróin skip
Hið mikla ritverk Lúðvíks Kristjáns-
sonar, Íslenzkir sjávarhættir, er stór-
kostlegur minnisvarði um sögu sjó-
sóknar Íslendinga frá landnámsöld. 
Engin þjóð í heiminum á hliðstætt 
ritverk um þetta efni. Bjarni Jónsson 
gerði flestar skýringateikninganna í 
ritverkið. Leitað var fanga víða hér 
heima og erlendis, t.d. í Noregi. 

Landnámsmenn sigldu hingað á 
stórum úthafsknörrum sem voru fyrst 
og fremst flutninga- og farmaskip þó 
þeir væru stundum einnig notaðir í 
hernaði. Norsku vísindamennirnir 
Thor Heyerdahl og Helge Ingstad voru 
á einu máli um það að knerrirnir sem 
notaðir voru til úthafssiglinga hafi 
verið afar stórir og hannaðir með tilliti 
til þess að menn tóku sig upp og fluttu 
allt sitt með sér t.d. dæmis fjölskyldur, 
húsdýr, efni til húsagerðar og fæði 
handa fólki og fénaði. Oft mun ferðin 
til Íslands hafa tekið vikur og jafnvel 
mánuði, og fór þetta allt eftir veðrum 
og vindi. Talið er að mörg skip hafi 
farist á leiðinni, en gamlar frásagnir 
segja frá fólki sem lagði á hafið en kom 
svo aldrei fram. 

Knörrunum var siglt með stóru 
þversegli, sem gert var úr vaðmáls-
renningum sem saumaðir voru saman, 
tjaldað var yfir fólkið, en húsdýrin höfð 
í stíum. Oft var lítill árabátur um borð, 
tveggja manna far, en í eftirdragi var 
nokkuð stór árabátur, teinæringur, 
eða stór áttæringur og voru þetta 

björgunarbátar, sem gátu borið fólkið 
ef eitthvað henti knörrinn t.d. hann 
rækist á sker eða stóran rekavið. Bátar 
þessir voru nefndir eftirbátar - mál-
tækið að vera eftirbátur einhvers mun 
vera komið frá þessu. Í þessum bátum 
höfðu menn segl, árar og einhvern 
mat. Þessir bátar voru síðan notaðir 
hér við land sem okkar fyrstu fiski-
skip. Byggingarlag þessara báta hent-
aði mjög vel innan skerja í Noregi þar 
sem straumrastir og krappir sjóir eru 
svipaðir og eru hér í Breiðafirðinum. 

Sama byggingalagið  
gegnum aldirnar
Áraskipin í Breiðafirði hafa því að 
mestu haldið sama lagi í gegnum ald-
irnar. Menn fóru snemma að smíða 
báta hér, en höfðu til þess að mestu 
rekavið. Eigendur rekaviðarjarða seldu 
rekavið til annarra landshluta og þóttu 
þetta mikil hlunnindi. Auk áraskipa 
smíðuðu menn hér ferjur - róðrarferjur, 
sem voru stór flatbotna skip, sem bæði 
var róið og siglt og notuð til flutninga 
innfjarða. Þoldu ferjurnar illa sjógang 
og lögðust snemma af. Skútur voru líka 
smíðaðar, og munu þær hafa verið stór 
áraskip sem siglt var með þversegli og 
gátu farið á milli landa á sumrin, en 
biskupsstólarnir áttu yfirleitt skúturnar. 

Birðingar voru stór áraskip, notuð 
til flutnings og þá dregin af öðru ára-
skipi. Þegar hætt var að nota hákarla-
skipið Ófeig til veiða, var hann notaður 

til flutninga á rekavið og fleiru sem 
birðingur. 

Snemma fundu menn það út, að sjó-
lag var mismunandi eftir landshlutum, 
og smíðuðu því bátana með því lagi 
sem hentaði á hverjum stað. Vest-
firðingar smíðuðu báta með svipuðu 
lagi og breiðfirsku bátarnir og einnig 
Strandamenn. Ófeigur, sem er eina 
hákarlaskipið sem varðveist hefur, er 
smíðaður af breiðfirskum bátasmið 
fyrir Guðmund Pétursson í Ófeigsfirði 
1875. Báturinn var tíróinn áttæringur 
með breiðfirsku lagi og var siglt með 
tveim þverseglum. Norðlendingar 
keyptu oft báta af Vestfjörðum, ásamt 
því að smíða báta sjálfir. Á Austfjörðum 

fóru menn snemma að kaupa báta af 
Norðmönnum - Lófótunga af ýmsum 
stærðum og Sunnmæra-báta, sem þeir 
komu með hingað til lands á sínum 
skútum. Hentuðu þessir bátar vel sjó-
laginu innfjarða fyrir austan. Einnig 
keyptu þeir færeyska báta af færeyskum 
skútum sem stunduðu veiðar hér við 
land. Sandabátar voru stór og mikil 
áraskip sem smíðuð voru með lagi 
sem hentaði vel til brimlendinga við 
sandana á Suðausturlandi. 

Vertíðarskipin í Vestmannaeyjum 
voru mjög stór - áttæringar, teinær-
ingar og allt upp í tólfróin skip, ekki 
ósvipuð sandaskipunum. Seglabún-
aður þessara skipa á 19. öld var sér-

stakur að því leyti , að frammastur var 
lægra en afturmastrið og staðsett mjög 
framarlega. Færeyskur bátasmiður var 
fenginn til Eyja á 19. öld og samræmdi 
hann að nokkru leyti færeyska og vest-
manneyska bátalagið og reyndist það 
vel. Hann hét Jakup. 

Engeyjarlagið kom  
fyrst fram 1863
Á Suðurnesjum voru stór áraskip - Þor-
lákshafnar- og Grindavíkurskip voru 
algengust. Árið 1863 kom fram hið 
þekkta Engeyjarlag á áraskipum. Þetta 
voru yfirleitt sexæringar og fjögurra 
mann för. Seglabúnaður var klýfir, 
fokka og tvö sprytsegl. 

björg, staðarskekktan sem er á safni á reykhólum á barðaströnd. Hún er fremst á myndinni. Hún er smíðuð á Hval-
látrum veturinn 1916 – 1917 af feðgunum Ólafi bergsveinssyni og Gísla Ólafssyni. Gísli var þá 17 ára og skekktan 
smíðuð gagngert fyrir hann. Hún var nafn ömmu Gísla, bjargar eyjólfsdóttur á sviðum. skekktan var alla tíð á stað 
og í notkun allt til ársins 1970. báturinn er í eigu félags áhugamanna um bátasafn breiðafjarðar.



Hlutverk okkar er að veita
skipum öryggi og þjónustu

Grindavíkurhöfn hefur allra burði til þess
að vera í allra fremstu röð. Hér er fram-
sýn hafnarstjórn sem með góðum
stuðningi bæjaryfirvalda hefur metnað til
þess að tryggja öryggi sjófarenda og
bjóða upp á góða þjónustu með sann-
gjarnri gjaldskrá.
Staðsetning hafnarinnar er góð og allar for-
sendur til þess að auka umferð og þar með
tekjur hafnarinnar. Ímynd hafnarinnar stendur
henni helst fyrir þrifum; að innsiglingin sé
varhugarverð. En sífellt hefur verið unnið að
endurbótum hafnarinnar til þess að bæta
öryggi sjófarenda, nú síðast með dýpkunar-
framkvæmdum í sumar.
„Með þessu höfum við gert innsiglinguna

hjá okkur mun öruggari og betri, jafnframt því
sem nú er orðið auðveldara fyrir stóru skipin
að snúa hér inni í höfninni. Þetta gerir Grinda-
víkurhöfn samkeppnishæfari í hafnarþjónustu
og það er markmiðið,“ segir Sigurður A. Krist-
mundsson, hafnarstjóri Grindavíkurhafnar um
dýpkunarvinnu sem staðið hefur yfir að und-
anförnu og er að ljúka þessa dagana.
Með tilkomu ytri hafnargarðanna í Grindavík
á sínum tíma var stigið stórt framfaraskref í
hafnarmálum þar í bæ. Sigurður segir þessa
grjótgarða hafa verið byltingu. „Já, það er
engin spurning að Siglingastofnun skilaði
okkur frábærri hönnun með þessum görðum

eins og lagt var upp með. Og í raun er
innsiglingin okkar alla jafna mjög örugg og
greiðfær. Þeir sem lítið þekkja hér til hafa verið
hikandi að koma inn hjálparlaust ef eitthvað
er að veðri en nú þegar rennan er orðin mun
breiðari þá ætti öllum að vera greiðfært hingað
inn. Við sjáum því ekkert í þessu nema tæki-
færi,“ segir Sigurður en dýpkunarframkvæmd-
irnar hófust síðastliðið vor.

Stærra athafnasvæði
Endurbótum á höfninni inni í Grindavík er
þó ekki lokið með dýpkuninni því nú eru hafn-
ar framkvæmdir við landfyllingu sunnan
Suðurgarðsins og stækka á þannig athafna-
svæði hans um sem nemur 7000 fermetrum.
Þetta svæði býður upp á ýmsa möguleika í
framtíðinni.
„Þetta athafnasvæði verður kærkomið til

þjónustu hér við höfnina í framtíðinni en við
erum líka að bæta ásýnd hafnarinnar með því
að laga þetta svæði. Þetta verður algjör bylt-
ing,” segir Sigurður.
Einn helsti veikleiki Grindavíkurhafnar á

síðustu árum hefur verið að engin almenn
löndunarþjónusta hefur staðið skipum með
aðra heimahöfn til boða. Við þessu hefur
Löndunarþjónusta Þorbjarnar hf brugðist
með því opna á almenna löndunarþjónustu
fyrir önnur skip sem hingað vilja koma.

Grindavíkurhöfn í
allra fremstu röð

Hvað segja
skipstjórarnir?
„Grindavíkurhöfn er orðin mjög góð, ekki
síst eftir dýpkunarframkvæmdirnar í
sumar. Allir frystitogarar og fiskiskip
landsins geta komið hingað inn og
landað, aðstæðurnar eru virkilega góðar,“
segir Sigurður Jónsson stýrimaður og
skipstjóri á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK
255.
Sigurður segir verk að vinna til að breyta

viðhorfi til hafnarinnar. „Innsiglingin er góð og
reyndar miklu betri en menn halda. Hér blasa
við tækifærin, hér er komin löndunarþjónusta
og verið að auka enn frekar athafnasvæðið,“
sagði Sigurður jafnframt.

Góð reynsla af höfninni

Viktor Jónsson, skipstjóri á smábátnum
Maron GK 522, tekur í sama streng. Hann
segir öryggið í höfninni orðið miklu meira.
„Síðustu tíu árin hefur enginn skipstjóri farið
oftar inn og út úr Grindavíkurhöfn en ég
þannig að ég tala af reynslu. Í dag kemst ég
alltaf á sjó þegar ég vil. Áður fyrr var það
þannig að við komumst ekki út á sjó þegar
eitthvað var að veðri. Núna komumst við alltaf
á sjó og heim aftur. Munar þar mestu að nú
fáum við ekki brot á okkur. Ég myndi því segja
að mín reynsla af höfninni í dag væri mjög
góð,“ sagði Viktor.
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Sigurður hafnarstjóri

Velkomin til Grindavíkur!
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