Toyota dísellyftarar
á tilboðsverði!

Toyota dísellyftararnir eru fáanlegir með skiptingu í
gólfi og einnig með hefðbundinni skiptingu.

2,5 tonna lyftigeta, 3,3 metra lyftihæð,
lokað ökumannshús með miðstöð,
innbyggð vigt og auka vökvaúttak.
Verð frá 3.790.000 kr.(án vsk.)
M.v. gengi EUR 141

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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Settu þig í samband við sölumenn Kraftvéla
og kynntu þér málið!

Aukin framlegð í fiskeldi
hefur bein áhrif á atvinnuþróun

3. febrúar 2016
1. tölublað
3. árgangur

F R É T T A B L A Ð

U M

,,Til að að nýta hið takmarkaða svigrúm fyrir fiskeldi í sjó sem
best er mikilvægt að eldisstarfsemin hafi sem besta þekkingu
á þeim ferlum sem tengjast starfseminni, þ.m.t. hvaða áhrif úrgangur frá eldinu hefur á umhverfið,“ segir Þorleifur Ágústsson
doktor í fiskalífeðlisfræði sem stýrir alþjóðlegri rannsóknardeild
í Stavanger á sviði sjávarrannsókna.
Sjá bls. 6

S J Á V A R Ú T V E G

Skinneyjar-Þinganes
á Hornafirði kaupir
Auðbjörgu í Þorlákshöfn
Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið
Skinnaey-Þinganes á Hornafirði hefur
fest kaup á útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækinu Auðbjörgu í Þorlákshöfn.
Forsvarsmenn Skinneyjar-Þinganess
ætla að byggja upp öfluga og sérhæfða
vinnslu í Þorlákshöfn þegar gengið hafi
verið formlega frá kaupum fyrirtækisins
á Auðbjörgu ehf. í Þorlákshöfn. Útgerð
beggja fyrirtækja verður óbreytt fram í
aprílmánuð, en þá verði skipum fækkað
um eitt. Bátunum Arnari og Ársæli lagt
en það eru bátar sem Auðbjörg gerði út.
Í staðin mun Þinganes, nýrra skip Skinneyjar-Þinganes, koma til Þorlákshafnar.
Áhöfnum Arnars og Ársæls verður boðið
að sækja um skipsrúm á Þinganesinu en
fjöldi landverkafólks verði hinn sami og
áður. Skinney-Þinganes samdi um kaup
á Auðbjörgu í ágúst, en á kaupunum voru
ýmsir fyrirvarar. Skrifað var undir samninga um kaupin nú eftir áramótin, eftir að
Samkeppniseftirlitið heimilaði samruna
fyrirtækjanna í desembermánuði sl. Auðbjörg ehf. hefur starfað í Þorlákshöfn frá
árinu 1970 en fyrirtækið hefur yfir að ráða

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

Öflugur sjóvarnargarður ver höfnina í Þorlákshöfn og gerir útgerð þaðan afar fýsilega.

kvóta uppá tvö þúsund þorskígildistonn.
Auðbjörg ehf. rekur saltfiskvinnslu
og humarvinnslu í Þorlákshöfn, en
humarvinnslan er rekin undir nafni Atlantshumars ehf. Ennfremur rekur félagið
4 báta sem eru ýmist á bolfiskveiðum eða

humarveiðum, það ræðst af árstíðinni.
Um 60-80 manns eru í vinnu hjá fyrirtækjunum. Auðbjörg ehf. hefur verið öflugt
í fræðslumálum starfsmanna, boðið upp á
íslenskukennslu og grunnnám í fiskvinnslu.
Framhald á bls. 2

ísvélar
-Hágæða amerísk framleiðsla.
-Áratuga reynsla á Íslandi.

íshúsið

- snjallar lausnir

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.
Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is.
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*

+

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk

Borgartún 26, 105 Reykjavík & Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » www.wise.is
* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.
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ORF vekur athygli þeirra sem þar fara framhjá.

Öflugt vísinda- og
þróunarstarf hjá
ORF í Grindavík
ORF Líftækni hf. er leiðandi líftækni
fyrirtæki sem hefur þróað nýstárlega aðferð til að framleiða verðmæt, sérvirk prótein sem eru notuð
í húðvörur og til líf- og læknisfræðirannsókna víða um heim. Aðferðin
er afrakstur öflugs vísinda- og þróunarstarfs hjá fyrirtækinu undanfarin ár og byggir á því að nota fræ
byggplöntunnar sem smiðju fyrir
þessi prótein. Hjá ORF Líftækni og
dótturfyrirtæki þess starfa nú um
40 starfsmenn, langflestir háskólamenntaðir.
Kristinn D. Grétarsson hefur verið
ráðinn forstjóri ORF Líftækni og
dótturfélagsins Sif Cosmetics. Kristinn var áður forstjóri líftæknifyrirtækisins Mentis Cura ehf. Hann hefur

víðtæka stjórnunarreynslu í alþjóðaviðskiptum á heilbrigðissviði. Hann
var framkvæmdastjóri fjármögnunar
hjá Straumi Burðarási frá árinu 2006
til 2011 þegar hann tók við stöðu
forstjóra Mentis Cura. Hann gegndi
stöðu framkvæmdastjóra Novartis
Pharmaceuticals á Íslandi 2003-2006
og stýrði markaðsstarfi Taugagreiningar ehf. frá árinu 2000 til 2003.
Kristinn situr í stjórn heilbrigðistæknifyrirtækisins Mint Solutions.
Kristinn er með mastersgráðu í viðskiptafræði og alþjóðaviðskiptum frá
háskólanum í Alabama og dvaldi um
10 ár í Bandaríkjunum við nám og
störf, fyrst hjá verslunarráði Alabama
og síðan hjá Coldwater Seafood Corporation.

Framhald af forsíðu
Evrópusamgöngur
frá Þorlákshöfn
Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu
fyrir fiski- og flutningaskip t.d.
olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og lifrabræðsla. Fyrirhuguð er
stækkun hafnarinnar, ný uppfylling
og öldudempandi flái og fjarlægja á
steinbryggju og skipuleggja iðnaðarsvæði. Höfnin hefur verið í mikilli
uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem
gæti þjónustað Evrópusamgöngur
– en stórskipahöfn í Þorlákshöfn
styttir siglingatíma til helstu borga
í Evrópu töluvert miðað við siglingu
til og frá Reykjavík. Mikið framboð
er af hentugu landrými til ýmiss
konar starfsemi og er staðsetningin
mjög heppileg út frá helstu skilyrðum

sem fjárfestar setja um staðarval fyrir
iðnað og framleiðslu. Fyrir liggur
skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar.
Árið 2012 var Skinney-Þinganes
tíunda stærsta útgerð landsins en
kemst í fjórða sæti með kaupunum
á Auðbjörgu í Þorlákshöfn. Útgerðarfyrirtækið stendur afar vel og á eignir
upp á nærri 24 milljarða króna.
Skinney-Þinganes hefur bætt við sig
umtalsverðum kvóta á liðnum árum
með uppkaupum á eignum annarra
sjávarútvegsfyrirtækja, meðal annars
þúsund tonna þorskkvóta frá Brimi
fyrir um tvo milljarða króna árið
2012. Þá hefur útgerðarfyrirtækið
haslað sér völl í landbúnaði í gegnum
dótturfélag sitt Selbakka ehf. en það
fyrirtæki keypti eitt stærsta kúabú
landsins, Flatey í Austur-Skaftafellssýslu, árið 2013.

MATVÆLARÁÐGJÖF

Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is

Íslenska landsliðið í handbolta, strákarnir okkar, voru sæmdir Fálkaorðunni árið 2008 vegna silfurverðlauna á OL,
afar verðskuldað.

Er hið almenna
atvinnulíf ekki verðugt
Fálkaorðunnar?
Ellefu einstaklingar voru sæmdir
heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum á nýársdag. Athygli vekur
að þeir sem fengu fálkaorðuna
nú tengjast flestir menningu, vísindastörfum eða íþróttalífi en ekki úr
burðarásum íslensks atvinnulífs, s.s.
sjávarútvegi, iðnaði og landbúnaði,
hvað sem veldur. Íslenskur sjávarútvegur verðskuldar einfaldlega ekki
að sitja hjá. Orðuhafar á nýjársdag
tengjast framlagi til þróunar íslensks
atvinnulífs, íslenskri og alþjóðlegri
kvikmyndagerð, íslenskri tónlist í
heimabyggð, íslenskum fræðum og
menningu, forystustörfum á vettvangi íþrótta- og æskulýðsstarfs,

umhverfisvernd og náttúrufræðslu,
íslenskri myndlist, rannsóknir á íslenskum gróðri, störfum að íþróttamálum fatlaðra, rannsóknum á
sviði íslenskrar sögu og fornleifa
og íslenskum bókmenntum. Forseti
Íslands sæmir íslenska ríkisborgara
fálkaorðunni tvisvar á ári, 1. janúar
og 17. júní. Orðustigin eru nú fimm;
fyrsta stig orðunnar er riddarakrossinn og flestir orðuþegar eru sæmdir
honum. Annað stigið er stórriddarakross, síðan stórriddarakross með
stjörnu og loks stórkross. Æðsta stig
orðunnar er keðja ásamt stórkrossstjörnu en hana bera einungis þjóðhöfðingjar.
Öllum er frjálst að tilnefna einstak-

linga sem þeir telja verðuga orðuþega.
Sérstök nefnd, orðunefnd, fjallar um
tilnefningar til orðunnar og gerir tillögur til forseta um hverja skuli sæma
henni. Orðuritari er nú ávallt starfandi
forsetaritari. Tillögur með tilnefningum verða að berast með formlegum
hætti, skriflegar og undirritaðar. Þar
skal rekja æviatriði þess sem tilnefndur
er og greina frá því starfi eða framlagi til samfélagsins sem talið er að sé
þess eðlis að heiðra beri viðkomandi
fyrir það með fálkaorðunni. Fleiri en
einn geta undirritað tilnefningarbréf
en aðalreglan er að undirskrift eins
nægir. Heimilisfang orðunefndar
er; Orðunefnd, Sóleyjargötu 1, 101
Reykjavík.

Knarrarósviti vekur
athygli þeirra sem aka
austur frá Stokkseyri
Árið 1878 var enginn viti við stendur
landsins en skráður skipakomur til
landsins um 160. Það ár var samið
við Alexander Rothe að byggja
Reykjanesvita og vitavarðabústað
og störfuðu 16 manns við vitasmíðina fram eftir sumri, flestir úr nágrenninu og höfðust við í tjöldum.
Verkið sóttist seint, seint gekk að
grafa nothæfar brunnholur, veður
var afar óhagstætt, stormar og regn
dundu á vinnuflokknum og oft var
engum stætt á Valahnjúk þar sem
vitinn reis. Einnig bar á því að
vinnumennirnir hlypu fyrirvararlaust úr steinhögginu til að fara
í róður eða heyskap. Reynt var að
nota hraungrjót í vegghleðsluna en
það brást algjörlega. Ekki var unnt
að höggva hraungrjótið til svo einhver mynd væri á, og því var flutt
stuðlaberg á staðinn um alllangan
veg. Ljós var fyrst tendrað 16. nóvember 1878. Fyrsti vitavörður var
Arnbjörn Ólafsson og þar með fyrsti
Íslendingurinn sem sinnti starfi vitavarðar. Árslaunin voru 800 krónur.
Árið 1895 tók Otto Wathne, kaup-

Knarrarósviti.

maður á Seyðisfirði, sig til og ögraði
vörðuvitastefnu Alþingis og landshöfðingja með því að byggja vita á
Dalatanga fyrir eigin reikning. Undir
aldamótin risi vitar á Garðskaga, í
Gróttu og Reykjavík.
Bygging vita með suðurströnd
landsins þróaðist hægt. Nefna má að
árið 1906 var byggður viti á Stórhöfða
í Heimaey, Hvanneyjarviti við Hornafjörð 1922, Dyrhólaeyjarviti 1927,
Alviðruhamraviti á Hádegisskeri fram
af Mýrdalssandi 1929 og Þrídrangaviti
vestan Vestmannaeyja árið 1939.

Knarrarósviti, skammt austan við
Stokkseyri, byggður 1938, er ferstrendur turn, tvískiptur, breiðari að
neðan en mjókkar ofan við stall um
miðjan turninn. Á hverri hlið turnsins er innfellt dökkt lóðrétt band og í
hverju þrír gluggar með gangstéttargleri. Yfir dyrum er steinsteypt hvelft
skyggni og zinkhúðuð járnhurð fyrir
þeim. Vitinn er sjö hæðir og steinsteyptur pallur er á hverri hæð og tréstigi milli hæða. Knarrarósviti hefur
löngum vakið athygli fyrir það hversu
stílfagur hann er.

Þú hefur aldrei séð þetta áður!

Þessa liti, þessa birtu og
þessa dýpt í sjónvarpstæki
Allt kemur þetta með nýju SUHD línunni frá Samsung.
Þú verður að horfa til að upplifa þetta í Samsung sjónvarpinu þínu.

55”

65”

Verð kr. 419.900,-

Samsung Tab A
9,7” , WiFi, T550
spjaldtölva
að verðmæti
kr. 54.900,fylgir kaupunum.

Verð kr. 740.000,-

Samsung Tab S2
9,7” , WiFi, T810
spjaldtölva
að verðmæti
kr. 93.900,fylgir kaupunum.

24/25
Bestu sjónvörpin
skv.
skv. Neytendablaðinu
Neytendablaðinu 24.09.15
24.09.15 og
og IRCT
IRCT

1
FYRSTA SUHD sjónvarpið
kemur frá Samsung

2.5

UE55JS9005

Myndin er 2.5 sinnum bjartari
en í venjulegum sjónvörpum

64

88

Quantum litatæknin
gefur 64 sinnum fleiri liti en
í venjulegum sjónvörpum

Samsung býður þrjár nýjar
línur af SUHD sjónvörpum
frá 55“ til 78“

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

lágMúlA 8 · SÍMi 530 2800 · ormsson.is

SÍÐUMúlA 9 · SÍMi 530 2900
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Leiðari

Nýsmíði og
veiðiráðgjöf

Fiskiskipafloti Íslendinga hefur undanfarin ár stöðugt verið að eldast enda
engin nýsmíði veirð lengi í farvatninu. Á síðustu tveimur árum hefur þetta
verið að breytast, Vestmannaeyingar fengu ný skip árið 2014 og á síðsta ári
komu ný skip til Vopnafjarðar og Akraness og innan tíðar koma ný skip
til Reykjavíkur, Vestmannaeyja og Hnífsdals. Þetta ætti að boða nýja tíma
í fiskveiðum og bæta stórlega meðferð afla en mörg verkalýðsfélögin hafa
hins vegar haft þann ugg í brjósti að að vinnuálagið í nýju skipunum verði
mun meira en hingað til þar sem til standi að fækka í áhöfn þeirra. Tæknin
leyfir þetta eflaust og benda má á að í nýju fiskverkunarhúsi á Akureyri hafa
róbótar verið teknir í notkun til ýmissa starfa sem fækkar starfsfólki í landi
en eykur væntanlega afköst og gæði. Það þarf hins vegar að gera vinnu við
verkun og framleiðslu fiskafla í landi áhugaverðari í augum almennings en
verið hefur hingað til, en líklegt er að ýmsir þeir sem vinna í fiski í landi
víða landsbyggðinni taki þá vinnu frekar en að vera atvinnulausir, þar sem
jafnvel ekkert annað býðst í viðkomandi sveitarfélagi. Þessu hugarfari þarf
að breyta, og það fljótt, því sjávarafurðir námu 41% af útflutningstekjum
landsmanna árið 2014. Fiskvinnsla er engin afgangsstærð, hún er ein helsta
atvinnugrein landsmanna.
Jóhann Sigurjónsson lætur í byrjun aprílmánaðar af starfi forstjóra Hafrannsóknastofnunarinnar eftir afar farsælan starfsferil. Hann lét ekki sjómenn, sem töldu mun meira af fiski í sjónum en fræðimenn töldu, byrgja
sér sýn þegar það hefði strítt gegn vísindalegri sannfæringu hans og annarra
starfsmanna stofnunarinnar, jafnvel þegar fréttir bárust af mikilli veiði á
afmörkum svæðum, t.d. fyrir vestan land, en sú veiði reyndist oftar en ekki
mjög tímabundin. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar hefur allt frá því að
kvótakerfið var tekið upp skilað auði í þjóðarbúið þótt ekki hafi allir verið
sannfærðir um ágæti þess, jafnvel barið í trommur, en stundum bylur hæst í
tómri tunnu. Vonandi leiðir eftirmaður Jóhanns veiðiráðgjöfina áfram á jafn
farsælli braut og gert hefur verið hingað til.
Afnám verðtryggingar og að taka upp evru sem gjaldmiðil kann að vera
hagstæð ákvörun fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki, en mörg þeirra, sem
og mörg íslensk fjármálafyrirtæki, gera upp ársreikninga í erlendri mynt.
Innganga í Evrópusambandið vefst hins vegar eðlilega fyrir mjög mörgum.
Verðtrygging neytendalána þekkist ekki í nágrannalöndum okkar og mikilvægt er að íslenskir neytendur sitji við sama borð á fjármálamarkaði eins
og þar gerist. Verðtryggð króna hefur lengi skapað ójafna stöðu í íslensku
samfélagi; annars vegar almenningur og fyrirtæki á innlendum markaði sem
taka lán í verðtryggðum krónum og hins vegar útflutningfyrirtæki sem hafa
tekjur og lán í erlendum gjaldmiðlum. Vilji stjórnvöld in halda í krónuna
sem gjaldmiðil þá verður það trauðla ekki gert með því að halda jafnframt i
verðtryggingu. Ljóst er að staða verðtryggingar á lánamarkaði er í uppnámi
og mikilvægt að bregðast við af festu. Mikilvægt er að Alþingi dragi úr þeirri
óvissu sem fyrst. Það væri góð sumarhgöf til sjómanna og útgerðarmanna
sem og annarra landsmanna.
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Vegir á Reykjanesi uppfylla
víða ekki öryggiskröfur
vegna fiskflutninga
Aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum var haldinn
í Reykjanesbæ í októbermánuði
sl. Ragnheiður Elín Árnadóttir,
ráðherra iðnaðar- og viðskipta og
þingmaður Suðurkjördæmis, sagði
í ávarpi að nú væri staðan sú að ekki
er lengur mikið atvinnuleysi á svæðinu heldur þyrfti að hafa áhyggjur
af því hvernig tækist að fá fólk til
starfa á þessu svæði. Ráðherra benti
á að það væri verkefni sveitarfélaga
á svæðinu og íbúa allra að tala
svæðið upp því að á Suðurnesjum
væri gífurlega gott að búa og tækifærin mikil. Ferðaþjónustan væri
gríðarlega mikilvæg en nú er verið
að ljúka stefnumótun í ferðaþjónustunni í ráðuneytinu. Ráðherrann
óskaði svæðinu til hamingju með
vottunina sem Reykjanes Geopark
hlaut nýverið og ræddi um mikilvægi jarðvangs og auðlindagarðs og
þá starfsemi sem sprottið hefur upp
vegna orkuauðlindarinnar og sérþekkingu á heimsmælikvarða sem
væri til staðar á Reykjanesi.
Breikka þarf vegi
vegna fiskflutninga
Aðalfundur Sambands sveitarfélaga
á Suðurnesjum skoraði á innanríkisráðherra að beita sér fyrir útbótum á
lagaumhverfi almenningssamgangna.
Nauðsynlegt sé að tryggja landshlutasamtökunum einkaleyfi almenningssamgangna eins og kemur fram í
samningum milli Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Vegagerðarinnar. Leggja verður áherslu á að
einkaréttur landshlutasamtakanna til
að starfrækja almenningssamgöngur
á tilleknum leiðum og svæðum og
að þeim rétti sé veitt ríkari vernd í
lögum. Gera verður skýrari greinarmun á almenningssamgöngum og
farþegaflutningum í atvinnuskyni.
Skorað er á stjórnmálamenn að standa

Mikil útgerð er í Grindavík og margir aðkomubátar landa þar einnig. Hér er
landað úr Verði ÞH. Löndun úr mörgum skipum fylgja miklir þungaflutningar
á fiski og fiskafurðum sem krefst breikkunar samkvæmt samþykkt aðalfundar
SSS.

vörð um almenningssamgöngur á
Suðurnesjum sem og landinu öllu og
tryggja að almenningssamgöngur séu
raunhæfur kostur fyrir almenning.

Fisktegundir eru fjölmargar sem
landað er í Grindavíkurhöfn. Ein
þeirra tegunda er karfi.

Aðalfundurinn leggur áherslu
á að unnið verði að því að breikka
Grindavíkurveg. Vegurinn er illa farinn vegna mikilla þungaflutninga og
mjög sprunginn á köflum. Vegurinn
liggur í gegnum vatnsverndarsvæði
Suðurnesja og því afar mikilvægt að
hann sé þannig úr garði gerður að hægt
sé að bregðast við mengunarslysum.
Laga þarf gatnamót að Bláa Lóns afleggjara sem eru dimm og hættuleg,
en þau þarf að endurhanna og bæta
umferðaröryggi. Jafnframt þarf að laga
vegi til Sandgerðis og Sveitarfélagsins
Garðs. Nokkur straumur er um vegina af stórum bifreiðum m.a. vegna
fiskflutninga og uppfylla þeir alls ekki
öryggiskröfur. Mikilvægt er að ljúka við
tvöföldun Reykjanesbrautarinnar upp
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða í það
minnsta bæta innkomur í Reykjanesbæ
og auka umferðaröryggi við Aðalgötu
og Þjóðbraut.

Íslandsbanki fjármagnar
þrjá ísfisktogara HB Granda
Íslandsbanki ásamt DNB Bank ASA
hafa gengið frá lánsfjármögnun
þriggja nýrra ísfisktogara fyrir HB
Granda.Það er skipasmíðastöðin
Celiktrans Deniz Insaat Ltd. Sti.,
Tuzla, Tyrklandi sem annast smíði
togaranna en fyrir hefur stöðin
smíðað tvö uppsjávarskip fyrir HB
Granda. Það eru Venus NS sem kom
til Vopnafjarðar og Víkingur AK sem
kom til Akraness. Nýju skipin munu

leysa þrjá togara af hólmi sem nú eru
í rekstri, Ásbjörn RE-50, Sturlaug H.
Böðvarsson AK-10 og Ottó N. Þorláksson RE-203. Með nýju skipunum
eykst hagkvæmni í rekstri, þau munu
eyða minni olíu, aflameðferð og nýting verður betri, rekstraröryggi eykst
og viðhaldskostnaður mun lækka.
Munu hin nýju skip bera heitin Engey
RE-9, Akurey AK-10 og Viðey RE50. Fjármögnunin er allt að fjárhæð
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EUR 55.000.000 sem dregið verður
á í þremur hlutum og mun lánstími
hvers ádráttar vera 5 ár.
Aflaverðmæti skipa
HB Granda tæpir
16,7 milljarðar króna
Afli skipa HB Granda var 15% meiri á
nýliðnu ári en á árinu 2014 og munar
þar mest um verulega aukningu á uppsjávarafla sem stafar fyrst og fremst af
auknum loðnukvóta. Aflaverðmætið
jókst á sama tíma um 9,5% eða um
rúma 1,4 milljarða króna. Afli skipanna var alls tæplega 176 þúsund tonn
á árinu og aflaverðmætið tæpir 16,7
milljarðar króna. Afli uppsjávarskipanna jókst um tæp 25% á milli ára. Afli
frystitogara félagsins dróst saman um
rúm 12% á árinu en lítið vantar upp á
að aflaverðmætið sé hið sama milli ára.
Staðan hjá ísfisktogurum HB Granda
hvað afla varðar er svipuð og árið á
undan. Lítilsháttar aflaaukning varð

Nýjasta skip HB Granda kom til heimahafnar á Akranesi skömmu fyrir jól.

milli ára, aflaverðmætið jókst um rúm
12%, fór úr tæpum 4,6 milljörðum í
rúman 5,1 milljarð króna.
Afli uppsjávarveiðiskipa
 Faxi RE-9 # afli 38.618 tonn, verðmæti 1,4 milljarðar króna
 Ingunn AK-150 # afli 36.387 tonn,
verðmæti 1,2 milljarðar króna
 Lundey NS-14 # afli 30.808 tonn,
verðmæti 1,2 milljarðar króna
 Venus NS-150 #– afli 22.146 tonn,
824 milljónir króna
Frystitogarar:
 Höfrungur III AK-250 – afli 7.379
tonn, verðmæti 2,5 milljarðar króna

Þerney RE-101 # afli 5.396 tonn,
verðmæti 2,1 milljarður króna
 Örfirisey RE-4 # afli 8.215 tonn, verðmæti 2,3 milljarðar króna


Ísfisktogarar:
 Ásbjörn RE-50 # afli 6.723 tonn, verðmæti 1,3 milljarður króna
 Ottó N. Þorláksson RE-203 # afli
6.150 tonn, verðmæti 1,2 milljarðar
króna
 Sturlaugur H Böðvarsson AK-10 #
afli 6.458 tonn, verðmæti 1,3 milljarðar króna
 Helga María AK-16 # afli 6.969 tonn,
verðmæti 1,3 milljarðar króna.

Stjórn- og gæslubúnaður til
notkunar á sjó og landi
Bjóðum
mikið úrval af

• Hitaliðum
• Mótorrofum
• Þrýstiliðum • Yfirálags• Hitanemum vörnum
• Þrýstinemum • Tímaliðum
• Segullokum • Mjúkræsum
• Segulloka- • Og fl.
spólumum

Í nærri 70 ár hefur Danfoss framleitt breiða línu af
stjórn- og gæslubúnaði og byggir því á mikilli
reynslu í þróun og framleiðslu á iðnaðarstýringum
eins og hita- og þrýstinemum, hita- og þrýstistillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, segullokum og fl.
Danfoss hf. • Skútuvogi 6, • 104 Reykjavík. • Sími: 510 4100 • www.danfoss.is
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„Aukin framlegð í fiskeldi hefur bein
áhrif á atvinnuþróun og nýsköpun“
- segir dr. Þorleifur Ágústsson sem stýrir alþjóðlegri rannsóknardeild í Noregi á sviði sjávarrannsókna
Þorleifur Ágústsson, doktor í fiskalífeðlisfræði, flutti út til Stavanger í
janúar 2014 eftir að hafa starfað um
árabil á Vestfjörðum, m.a. hjá Matís
við rannsóknir tengdu fiskeldi, og
stýrir nú alþjóðlegri rannsóknardeild í Stavanger á sviði sjávarrannsókna hjá fyrirtæki sem heitir IRIS
(International Research Institute of
Stavanger). Hjá IRIS er sjónum er fyrst
og fremst beint að umhverfismálum
hafsins, allt frá áhrifum olíuvinnslu
á lífríki sjávar til nýsköpunar í fóðurrannsóknum í samstarfi við stærstu
fóðurfyrirtæki Noregs. Hjá rannsóknardeildinni er unnið að mörgum
stórum verkefnum tengdum fiskeldi.
Um er að ræða bæði sér norsk verkefni sem og alþjóðleg verkefni með
samstarfsaðilum um heim allan. Á Íslandi hefur IRIS átt farsælt samstarf
við Dr. Þorleif Eiríksson hjá RORUM
ehf. og hafa fyrirtækin tvö sótt styrki
til AVS rannsóknarsjóðs í sjávarútvegi
vegna verkefnis sem tengist fiskeldi
í samtarfi við fiskeldisfyrirtæki á
Íslandi. Dr. Þorleifur segir að reynt
hafi verið að ná í gegn á Íslandi en
því miður hafi það ekki gengið sem
skildi og einkum sökum þess að lítill
skilningur hefur verið á mikilvægi
umhverfisrannsókna. Íslendingar
líta einkum til Noregs þegar verið er
að leita eftir þekkingu og nýjungum í
fiskeldi en því miður hafa umhverfismálin ekki enn vakið nægilega mikinn
áhuga – nokkuð sem er svo sannarlega
uppi á teningnum hjá Norðmönnum í
dag. Það skýtur því skökku við þegar
matsnefnd AVS rannsóknasjóðs segir
umhverfismál vera í góðu lagi á Íslandi
og ekki þurfi að óttast óæskileg áhrif
fiskeldis í sjó. Slík viðhorf eru ekki
þau sem iðnaðurinn sjálfur hefur og
því sönnunar er áhugi iðnaðarins að
taka þátt í nýju verkefni sem RORUM
og IRIS ásamt fleirum hefur sent inn
til AVS rannsóknasjóðsins.“
- En hvað er markmið með svona verkefni, hvernig getur umhverfisverkefni
bætti stöðu fiskeldis?
„Verkefnið miðar að því að hámarka
eldismagn og fjölda sjókvía á hverju
svæði, ennfremur að stytta hvíldartíma
með betri og ódýrari umhverfisvöktun.
Þar fara saman bættar aðferðir við um-

hverfisvöktun og ný tækni sem hefur
verið þróuð af leiðandi fiskeldisþjóð.
Þetta mun leiða af sér aukna framlegð í
íslensku fiskeldi.“
„Aukin framlegð í fiskeldi hefur bein
áhrif á atvinnuþróun og nýsköpun. Sú
staðreynd gerir fiskeldi að einkar eftirsóknarverðu sóknarfæri fyrir byggðir
landsins. Raunin hefur verið sú að
fiskeldi er í miklum vexti á Íslandi og
tækifæri eru mikil,“ segir dr. Þorleifur.
„Á Íslandi er fiskeldi í sjókvíum nær
eingöngu á Vestfjörðum og Austfjörðum
sem skýrist af reglum um nálægð eldis
við laxveiðiár. Mestur vöxtur hefur verið
í laxeldi í sjó við strendur landsins en
það felur í sér þann vanda að svæði
til fiskeldis í kvíum er takmarkað og
samkeppni um eldissvæði því fyrirsjáanlega mikil.
Til að að nýta hið takmarkaða svigrúm fyrir fiskeldi í sjó sem best er mikilvægt að eldisstarfsemin hafi sem besta
þekkingu á þeim ferlum sem tengjast
starfseminni, þ.m.t. hvaða áhrif úrgangur frá eldinu hefur á umhverfið og
hvernig megi stýra starfseminni svo að
hámarka megi framleiðslu og um leið
lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið.
Það er því eðlilegt að mikil umræða
sé í gangi um sjálfbærni fiskeldis og
heilnæmi afurðanna. Í nýjum lögum
um fiskeldi er gert ráð fyrir að Hafrannsóknarstofnun eða aðili sem samþykktur sé af Hafrannsóknarstofnun
skuli sjá um gerð burðarþolsmats.
Hinsvegar benti Sólveig R. Ólafsdóttir,
forstöðumaður sjó- og vistfræðisviðs
Hafrannsóknastofnunar á í fyrirlestri
að grunnupplýsingar um náttúrulegt
ástand vanti, þekking á áhrifum losunar
á umhverfið (t.d. líkön), og í raun vanti
alveg skilgreiningar á leyfilegum umhverfisáhrifum. Hér er augljóslega verið
að kalla eftir rannsóknum eins og þeim
sem við höfum lagt til og sótt um styrki
til AVS. Enda byggir burðarþolsmat á
grunnþekkingu hvers svæðis og mikilvægt er að greina á milli burðarþolsmats
og umhverfisvöktunar.“
Dr. Þorleifur segir að á síðustu árum
hafi átt sér stað mikil framþróun í aðferðum til að mæla áhrif lífræns úrgangs
frá fiskeldi. En því miður sé eftirlitið
bæði tímafrekt og dýrt. Kostnaður er
því hár fyrir eldisaðila og sem í viðbót

Dr. Þorleifur Ágústsson við rannsóknir á sjókvíum.

við annan rekstrarkostnað fiskeldis
leiðir af sér óhagkvæmara eldi og sem
á endanum skilar sér í dýrari afurðum
sem hugnast neytendum illa. Með nýrri
tækni, sem verið er að innleiða, verði
hægt að framkvæma eftirlit á mun
ódýrari og markvissari hátt. Ný og betri
tækni skili sér í að fiskeldisfyrirtæki geti
skipulagt eldi betur, nýtt betur eldissvæði og aukið lífmassa. Ný tækni feli
ennfremur í sér að nýting strandsvæða
verður betri. Niðurstaðan er aukin
framlegð og vara sem auðveldara er að
markaðssetja sem sjálfbæra, þ. e. íslenskt
fiskeldi sem er í sátt við umhverfið.
Ný þekking og tækni
„Tæknin hefur í för með sér að eftir að
búið er að afmarka áhrifasvæði hverrar
kvíar eða kvíaþyrpingar nákvæmlega
verður hægt að mæla og fylgjast stöðugt
með áhrifum sem kvíaþyrpingin hefur
og með því móti stjórna hve lengi og
með hvað miklu lífmagni á nýta hvert
eldissvæði,“ segir dr. Þorleifur. „Hér
er því um að ræða nákvæma aðferð
til að meta hvenær og hve lengi á að
hvíla eldissvæði. Með þessu er hægt að
auka lífmagnið á hverjum tíma, auka
framleiðsluna og í raun bæta stjórn
umhverfismála samfara aukinni framleiðslu. Nýsköpunin felst í að flytja inn
tækni sem þróuð hefur verið hjá IRIS
og notuð við eftirlit og rannsóknir á
áhrifum olíuvinnslu í Norðursjó og
víðar. Hér er því um einstakt tækifæri að
flytja til Íslands nýja þekkingu og tækni.
IRIS hefur 40 ára reynslu á sviði umhverfismála. Í byrjun var áhersla lögð
á rannsóknir tengdar olíuiðnaðinum
og hefur IRIS verið leiðandi fyrirtæki á

heimsvísu á því sviði. Á umhverfissviði
IRIS starfa um 40 vísindamenn og eru
35 þeirra með doktorsgráðu. Þekking
á sviði umhverfismála er því mikil og
stýrir IRIS m.a. eftirliti með umhverfismálum við olíuborpalla í Norðursjó skv.
reglum frá norska ríkinu. Það undirstrikar styrk IRIS á sviði umhverfismála.
IRIS hefur ennfremur stundað rannsóknir tengdum fiskeldi – allt frá þróun
lokaðra sjókvía, lausna gegn laxalús og
áhrif lífræns úrgangs á náttúruna. Óhætt
er að segja að IRIS sé leiðandi á því sviði
en viðskiptahópurinn samanstendur af
fyrirtækjum eins og Marine Harvest,
Skretting og fleirum af stærstu fiskeldisfyrirtækjum í heimi. Ennfremur stundar
IRIS rannsóknir á sviði umhverfismála
tengdum olíu og fiskeldi víða um heim,
m.a. í Brasilíu, Indlandi og Rússlandi.
Það er því mikill fengur fyrir fiskeldi á
Íslandi að íslensk fyrirtæki hafa myndað
formlegt samstarf við IRIS og með því
móti geta eflt umhverfisrannsóknir á Íslandi. Afurðir verkefnisins eru þekking,
tækni, reynsla, mat á eldissvæðum, aukinn lífmassi og grunnur að gæðaferlum
fyrir fiskeldisfyrirtæki og eftirlitsaðila.
Auk þess er alþjóðlegt samstarf gríðarlega mikilvægt í ljósi smæðar íslensks
fiskeldis á heimsvísu og eykur möguleikana á að geta ávalt verið leiðandi í umhverfisrannsóknum.“
Lykilatriði að fylgjast
með lífrænu álagi
- Þið beinið þið sjónum að lífrænu álagi
vegna eldiskvía. Af hverju?
„Fiskeldi hefur í för með sér losun á
lífrænum úrgangi út í umhverfið. Þessi
úrgangur sem fellur til botns er blanda

af umframfóðri og úrgangi úr fiskinum.
Lykilatriði er að geta fylgst með lífrænu
álagi og gripið inn í áður en það er um
seinan. Slík stjórnun felur í sér að þekkja
staðhætti vel og hafa upplýsingar um
hvert er hið náttúrulega ástand. Öll frávik verða að vera mælanleg og næmni
svo mikil að minnsta frávik gefi til kynna
að eitthvað óeðlilegt sé að gerast í umhverfinu. Með því móti verður þá hægt
að bregðast við, t.d. með því að flytja
fiskeldi tímabundið á nýjan stað uns
viðunandi ástand er aftur mælt vera til
staðar. Hér er því um mikilvægt stjórntæki að ræða, ekki bara fyrir eldisaðila,
heldur einnig stjórnvöld og eftirlitsaðila.
Hjá því verður einfaldlega ekki komist
nema með aðgerðum sem gera það að
verkum að hægt sé að stjórna eldisálagi á
einstökum svæðum og slíkt verður best
gert með samstilltu átaki allra fiskeldisfyrirtækja. Í því verkefni verður m.a.
lögð áhersla á afdrif lífræns úrgangs og
áhrif lífræns álags en óbein áhrif fiskeldis eru aðallega vegna mikils magns
lífræns efnis sem berst frá eldi og er
samsett af ónýttu fóðri og úrgangi fá
eldisdýrum. Jafnframt þessu verða tekin
botnsýni til að skoða gerð botndýrasamfélaga til að samstilla þessar aðferðir
og einnig til þess að athuga hvort finna
megi vísitegundir sem gætu hugsanlega
gefið til kynna hvenær áhrifa kvíarinnar
hættir eða þau orðin ásættanlega lítil.“
Innflutningur nýrrar tækni
til aukningar framleiðni
„Í dag er megin áhersla lögð á „rauntíma“
mælingar. Það þýðir að allar breytingar í
umhverfinu eru mældar í rauntíma og
því hægt að bregðast við áður en skaði er
skeður. Þetta er nokkuð sem IRIS hefur
þróað til að mæla hugsanlegan leka frá
olíulindum og leiðslum til og frá olíuvinnslusvæðum. En olíu og gaslagnir
mælast í dag í tugþúsunda kílómetra á
norska landgrunninu og hafa burðargetu
upp á milljarða rúmmetra á ári. Það er
því ljóst að mikið eftirlit þarf að vera
með að ekki verði slys.
Þessi tækni nýtist beint í umhverfismál fiskeldis og er markmið RORUM og
IRIS að bæta þær aðferðir sem notaðar
eru og þar með stuðla að heilbrigðu og
umhverfisvænu fiskeldi við Ísland, “
segir dr. Þorleifur Ágústsson.

Víst skiptir stærðin máli
einmitt þess vegna eigum við Sæplastker í öllum stærðum

65 Sæplast

160 Sæplast

310 Sæplast

380 Sæplast

460 Sæplast

660 Sæplast

1000 Sæplast

Okkar þekking nýtist þér ...

Allt fyrir kælingu og frystingu

Bitzer kæli- & frystivélar ofl.

Hraðopnandi iðnaðarhurðir
fyrir kæli & frystiklefa ofl.

Eimar & eimsvalar

Ísvélar

Tilbúin kæli- & frystikerfi

North Star ísvélar

Mycom kæli- & frystivélar &
varahlutir

Kælivélaolíur

Kæli- & frystiklefar, hurðir &
öryggisbúnaður

Iðnaðareiningar fyrir stærri
kæli- & frystigeymslur

Plaststrimlahurðir

Kælimiðlar R507, R404, R134
ofl.
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Höfuðstöðvar Fiskistofu
komnar til Akureyrar
- þar starfa nú þegar 13 starfsmenn
Dreifing loðnu dagana 13. til 20 janúar sl.

Heildaraflamark
loðnu á vertíðinni
173 þúsund tonn
Mælingar á stærð loðnustofnsins
í janúar 2016 hófst 3. janúar sl. og
lauk lauk leiðangrinum 21. janúar
sl. Auk rannsóknaskipanna Árna
Friðrikssonar og Bjarna Sæmundssonar tóku veiðiskipin Sighvatur
Bjarnason VE, Sigurður VE og
Jóna Eðvalds SF þátt í leit og kortlagningu á útbreiðslu loðnunnar
dagana 3. – 6. Janúar. Auk þess
var Sighvatur Bjarnason áfram
við leit samhliða mælingum Árna
Friðrikssonar til 11. janúar. Samvinna þessara fimm skipa var lykilatriði við að ná góðri yfirsýn um
útbreiðslu stofnsins. Leitarsvæðið
náði frá Grænlandssundi og austur
fyrir land. Leitarsvæðið náði frá
Grænlandssundi og austur fyrir.
Árni Friðriksson hóf mælingar út
af Víkurál þann 4. janúar, en varð
frá að hverfa að kvöldi 5. janúar
vegna óveðurs í Grænlandssundi.
Árni hóf aftur mælingar til vesturs frá Kolbeinseyjarhrygg þann
7. janúar. Mælingunni lauk 13.

janúar út af Víkurál. Aðstæður til
bergmálsmælinga höfðu reynst
erfiðar vegna veðurs mest alla yfirferðina og því ekki talið fært að
nota niðurstöðurnar til rágjafar.
Dagana 13. – 20. janúar var veður
mjög gott til mælinga og á þeim
tíma náði Árni Friðriksson mælingu
með landgrunnsbrúninni frá Grænlandssundi austur að Bakkaflóadjúpi. Mat veiðistofns út frá þessari
mælingu er um 675 þúsund tonn.
Ný aflaregla, sem stjórnvöld ákváðu
að taka upp vorið 2015, byggir á því
að skilja eftir 150 þúsund tonn til
hrygningar með 95% líkum. Tekur
aflareglan tillit til óvissumats útreikninganna, vaxtar og náttúrulegrar dánartölu loðnu, auk þess
sem afrán þorsks, ýsu og ufsa á
loðnu er metið. Í samræmi við ofangreinda aflareglu verður heildaraflamark á vertíðinni 2015/2016 173
þúsund tonn að meðtöldum þeim
afla sem búið var að veiða þegar
mælingar fóru fram.

Fiskistofa opnaði nýjar höfuðstöðvar
á Akureyri um áramótin. Allir sem
ráðnir verða til stofnunarinnar hér
eftir koma til með að starfa norðan
heiða. Eyþór Björnsson, fiskistofustjóri, segir að undirbúningur gangi
vel. Tugir starfsmanna verði áfram
með aðstöðu í Hafnarfirði næsta áratuginn. Eyþór segir að stærsta áskorunin nú sé að tryggja góð samskipti
milli þessara tveggja starfsstöðva
og lágmarka þannig ferðakostnað.
Flutningarnir hafa verið afar umdeildir en um 20 starfsmenn sögðu
upp í kjölfar ákvörðunarinnar þrátt
fyrir að starfsfólki væri ekki gert
að flytja til Akureyrar. Eyþór segist
ekki geta svarað því hversu margar
uppsagnir megi rekja beint til flutninganna en nú ríki sátt innan stofnunarinnar, hún sé í uppbyggingarfasa
og sátt ríkir um aðferðarfræðina en
vissulega þurfi að glíma við nýjar
áskoranir. Ekki er talið endilega
hentugra að sinna verkefnum Fiskistofu á Akureyri í dag, viðfangsefnið
sé að leysa þau óháð staðsetningu.
Fiskistofa hefur nú aðsetur 7. hæðinni á Borgum, nærri Háskólanum
á Akureyri.
„Við auglýstum um daginn eftir nýju
húsnæði þar sem núverandi húsnæði er
ekki nógu stórt en ég á von á að rými
hér í húsinu verði boðið fram en það
er þá einn af þeim kostum sem verða
skoðaðir en nú þegar hafa margir haft
samband og vakið athygli á húsnæði.
Frestur til að skila tilboði er til 2. febrúar, en þá á kannski eftir að breyta

Eyþór Björnsson fiskistofustjóri.

Mynd: RUV.

Í anddyri Fiskistofu í Hafnarfirði.

viðkomandi húsnæði þannig að ég á
ekki von á þessum flutningum fyrr en
í maí eða júní,“ segir Eyþór.
Eyþór segir að í dag séu 9 starfsmenn
á skrifstofu á Akureyri og 4 eftirlitsmenn en á starfsstöðinni í Hafnarfirði
eru í dag 32 starfsmenn. Það breytist
því ef einhver hættir í Hafnarfirði er
ráðið í starfið fyrir norðan. „En svo
erum við með aðrar starfsstöðvar sem

einnig þarf að manna. Fiskistofa er
með veiðieftirlitsmenn í Stykkishólmi,
Vestmannaeyjum og á Hornafirði auk
Hafnarfjarðar og Akureyrar en einnig
starfsstöð á Ísafirði sem í dag er verið að
skoða hvernig verði mönnuð í framtíðinni því fiskeftirlitsverkefnið var flutt
frá okkur til Matvælastofnunarinnar
en það verkefni var staðsett á Ísafirði,“
segir Eyþór Björnsson fiskistofustjóri.

Eðlilegt að vísindamenn vinni með sjómönnum
- þrír af hverjum fjórum fiskistofnum Evrópusambandsins eru ofveiddir í dag
Vísindamenn frá Miðstöð umhverfis-, sjávarútvegs- og fiskeldisvísinda á Bretlandi telja sjálfsagt að
vísindamenn vinni með sjómönnum
við fiskveiðirannsóknir og að hagsmunaaðilar í sjávarútvegi líti á
vísindamenn sem verðmæta samstarfsaðila í stefnumótunarvinnu.
Tilefnið var m.a. WhiteFish verkefnið sem Matís og Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi SFS, tóku þátt
í fyrir Íslands hönd. Matís, ásamt
samstarfsaðilum frá Noregi, Svíþjóð, Bretlandi og Hollandi, var
þátttakandi í ransóknaverkefninu
WhiteFish sem var hluti af FP7
rannsóknaráætlun Evrópu, en verkefninu er nýlokið. Markmið verkefnisins var að þróa og sannreyna
aðferð til að reikna út, greina niður á
einstakar lotur (t.d. kassa, bretti eða
veiðiferð), umhverfisálag þorsk- og
ýsuafurða. Verkefnið á sérstaklega
að nýtast smáum og meðalstórum
fyrirtækjum í virðiskeðju þorsk- og
ýsuafurða, þannig að þau geti skráð
sjálfbærni afurða og vinnsluleiða.
Með því að geta sýnt fram á umhverfisálag einstakra framleiðslulota
mun afurð verkefnisins nýtast til að
skapa framleiðendum þorsk- og ýsuafurða samkeppnisforskot á markaði
sem væntanlega munu skila bættum
aðgangi að mörkuðum, hærra verði
og aukinni velvild neytenda.

MATÍS og MareFrame
Matís og Háskóli Íslands gegna forystuhlutverki í nýju umfangsmiklu
fjölþjóðaverkefni sem 7. rannsóknaráætlun Evrópu ákvað árið 2014 að
styrkja til fjögurra ára. Stuttheiti verkefnisins er MareFrame og ber enska
titilinn: „Co-creating Ecosystem-based Fisheries Management Solutions“.
Styrkurinn hljóðar upp á 6 milljónir
evra, en heildarkostnaður við verkefnið
er 7,8 milljónir evra. Hlutur Íslands í
verkefninu nemur um 275 milljónum
íslenskra króna sem skiptast á milli
Matís, Háskóla Íslands og Hafrannsóknastofnunar. Styrkurinn er meðal
stærstu verkefnastyrkja sem veittir eru
í Evrópu á þessu sviði.
Matís er verkefnastjóri MareFrame,
en í því felst að Matís ber m.a. ábyrgð
á að stjórna framgangi verkefnisins
og samskiptum við fjármögnunaraðila. Allt styrktarféð rennur til Matís
sem síðan greiðir innlendum og erlendum samstarfsaðilum sínum. Mikil
samkeppni er um rannsóknarstyrki 7.
rannsóknaráætlunarinnar. MareFrame
hlaut 14 stig af 15 mögulegum í mati
fagnefndarinnar, sem er frábær árangur. Með þessu festa íslenskir vísindamenn sig enn frekar í sessi í alþjóðlegu vísindasamstarfi.
Í MareFrame verkefninu verður
þróað fjölstofna fiskveiðistjórnunarkerfi og fundnar leiðir til að auðvelda

Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki
sem sinnir fjölbreyttu rannsókna-,
þjónustu- og nýsköpunarstarfi í matvæla- og líftækniiðnaði. Matís veitir
ráðgjöf og þjónustu til fyrirtækja í
sjávarútvegi og landbúnaði.

Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís.

innleiðingu þess í Evrópu. Áhersla er
lögð á vistvæna, sjálfbæra, félagslega
og hagræna stjórnun. Einnig er lögð
áhersla á samstarf við sjómenn, útgerðir og vinnslu ásamt öðrum hagsmunaaðilum sem koma að stjórnun
fiskveiða.
Þrír af hverjum fjórum fiskistofnum
Evrópusambandsins eru ofveiddir í
dag, þar af 47% stofna í Atlantshafi og
80% í Miðjarðarhafinu því er mikil þörf
fyrir nýjar leiðir í fiskveiðistjórnun.

Fiskveiðistefna Evrópusambandsins er
í endurskoðun og er m.a. verið að leita
leiða til að stemma stigum við ofveiði.
Eitt af markmiðum MareFrame verkefnisins er að byggja á því sem vel
hefur tekist í fiskveiðistjórnun, m.a.
notkun á íslenska fjölstofnalíkaninu
„Gadget“ sem er einnig notað víða erlendis. Jafnframt því er horft til aukins
samstarfs við þá sem starfa að veiðum
og vinnslu í sjávarútveginum sem og
annarra hagsmunaaðila við þróun

fiskveiðistjórnunarkerfa, en það er
lykilatriði við innleiðingu fiskveiðistjórnarkerfisins. MareFrame mun m.a.
þróa sjónrænt viðmót, tölvuleiki og
tölvustudda námstækni til að koma
niðurstöðum og stjórnunarleiðum á
framfæri, en sú námstækni er að hluta
til afrakstur íslenskra rannsókna.
Að MareFrame verkefninu koma alls
28 stofnanir, fyrirtæki og háskólar í 10
Evrópulöndum (Danmörk, Svíþjóð,
Finnland, Pólland, Bretland, Spánn,
Ítalía, Rúmenía, Noregur og Ísland)
ásamt vísindamönnum frá Suður Afríku, Ástralíu og Nýja Sjálandi.
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„Síðustu 15 árin hefur
áherslan verið, auk fiskirannsókna, á eflingu ýmiss
konar umhverfisrannsókna“
- segir Jóhann Sigurjónsson forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar
sem senn hverfur til annarra starfa
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, hefur störf í
utanríkisráðuneytinu í apríl sem
sérstakur erindreki stjórnvalda
varðandi málefni hafsins og hann
lætur þar með af starfi forstjóra Hafrannsóknastofnunarinnar. Jóhann,
sem er sjávarlíffræðingur, hefur
starfað hjá Hafrannsóknastofnun
frá árinu 1981 og sem forstjóri frá
1998. Hann fór árin 1996 til 1998
með auðlindamál í utanríkisráðuneytinu og var jafnframt aðalsamningamaður Íslands varðandi
deilistofna í Norður-Atlantshafi.
Hafrannsóknastofnunin verður
sameinuð Veiðimálastofnun 1. Júlí
nk. og mun sú stofnun heita „Hafrannsóknastofnun - rannsókna- og
ráðgjafarstofnun hafs og vatna.“
Undanfarin ár hafi alþjóðlegt samstarf og umræða um málefni hafsins
aukist mjög og það kallar á aukið
samstarf og samhæfingu hvað varðar
fyrirsvar Íslands á alþjóðavettvangi.
Starf Jóhanns í utanríkisráðuneytinu
felst í að samræma verkefni varðandi
málefni hafsins sem heyra undir fjögur
ráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, innanríkisráðuneytið,
umhverfis- og auðlindaráðuneytið
og utanríkisráðuneytið og leiða samstarfsvettvang ráðuneytanna á þeim
vettvangi. Einnig að taka þátt í starfi á
alþjóðavettvangi og sinna stefnumótun
stjórnvalda í málefnum hafsins.
Jóhann segir að það hafi verið frábært tækifæri að eiga þess kost að
leiða stofnun þar sem unnið er að
rannsóknum á hans fagsviði sem þar
að auki er ein mikilvægasta rannsóknastofnun landsins. „Ég er afar
þakklátur að hafa um svo langt skeið
fengið að vinna við þessi skemmtilegu
viðfangsefni með stórum hóp starfsmanna í fremstu röð. Hér ríkir góður
starfsandi og hér hefur verið gott að
vera,“ segir Jóhann Sigurjónsson.

Það má í engu engu
slaka á rannsóknastarfinu og við vöktun
umhverfis hafsins og
lífríkis, heldur frekar
herða róðurinn sem um
sóknarfæri sé að ræða.
Það er ein forsenda
þess að auðlindin í
hafinu verði okkur
uppspretta velsældar
um ókomna tíð.
Sjávarauðlindin snertir
flesta landsmenn
„Það sem ekki síst gerir haf- og fiskirannsóknir skemmtilegar á Íslandi eru
allir snertifletirnir við fólkið í landinu.
Fyrir utan samstarfsfólkið, þá snertir
sjávarauðlindin svo marga í landinu,
sjómenn, útvegsmenn, söluaðila sjávarafurða, stjórnmálamenn á landsvísu
og í héraði – og í raun alla landsmenn.
Efnahagsleg þýðing farsællar fiskveiðistjórnunar, sem byggir á bestu fáanlegu
vísindalegri þekkingu, hefur kallað á
að fiskifræðingar útskýri vísindin að
baki ráðgjöfinni. Og þó stundum hafi
samræðan verið nokkuð þraskennd,
þá er það gefandi fyrir þá sem rannsóknir stunda að svo víðtækur áhugi
sé á starfi þeirra – þetta hefur gefið
starfinu á Hafrannsóknastofnun sérstakt gildi, samskiptin og kynnin við
margt, skemmtilegt fólk um allt land.
Og í minni forstjóratíð hefur mikil
áhersla verið lögð á miðlunina, með
fundahöldum um allt land og fræðslu
sem staðið hefur yfir með ýmsu móti
fram á þennan dag, m.a. með opnun
upplýsingaseturs og sérstöku átaki í
framhaldsskólum landsins síðustu
misserin.“

Blað brotið við
rannsóknir á hvölum
Jóhann segir að þegar hann yfirgefi
Hafrannsóknastofnunina í byrjun
aprílmánaðar eftir margra ára starfsferil, minnist hann þess að hafa átt
afar skemmtilegan 10 til 15 ára feril
við hvalarannsóknir, þar sem í mörgu
tilliti var brotið blað í öflun þekkingar
um þessar stærstu skepnur jarðar og
haldið hafi verið áfram af krafti við
þær rannsóknir allt fram á þennan dag.
„En í forstjóratíð minni frá 1998
var ánægjulegt að koma að byggingu
nýs rannsóknaskips, en Árni Friðriksson kom nýr til landsins frá Chile
aldamótaárið 2000. Síðasta áratuginn
hefur líka verið ánægjulegt að vinna
að endurbótum á allri rannsóknaaðstöðu í höfuðstöðvum stofnunarinnar
að Skúlagötu 4.
En viðfangsefni starfseminnar síðustu 15-20 árin hafa líka verið margvísleg og síbreytileg. Baráttan um að
koma á skynsamlegri nýtingu fiskistofnanna á grundvelli fiskifræðilegra
upplýsinga hefur verið rauði þráðurinn í starfinu. Aflareglur í fiskveiðum
hafa rutt sér til rúms, en þær felast í
að tryggja til langs tíma arðbærar og
sjálfbærar fiskveiðar, sem einnig eru
skaðlausar fyrir umhverfið. Hér hafa
sem sagt vikið stutttíma sjónarmið
fyrir langtíma hag. Slíkar reglur voru
fyrst þróaðar og tóku gildi fyrir þorsk
og hafa svo ekki verður um villst skilað
miklum árangri, en eru nú einnig í
gildi fyrir ýsu, ufsa, gullkarfa, loðnu
og fleiri stofna.“
- Hver er staða helstu nytjastofna við
strendur landsins?
„Heilt á litið má fullyrða að staða
allra okkar helstu nytjastofna sé sem
stendur góð. Það er ekki síst vegna
þeirrar þekkingar, sem fengist hefur
með áratuga löngu og öflugu rannsóknastarfi vísindamanna og rannsóknafólks í fremstu röð, en einnig

Jóhann Sigurjónsson kynnir í byrjun júnímánaðar 2015 niðurstöður árlegrar
skýrslu um nytjastofna sjávar 2014/2015 og aflahorfur fiskveiðiárið 2015/2016.

Fáni Hafrannsóknarstofnunarinnar.

Sjávarútvegshúsið Skúlagötu 4.

og ekki síður fyrir tilstilli og með samstarfi við atvinnugrein og stjórnvöld,
sem hafa að leiðarljósi ábyrga fiskveiðistjórnun á grundvelli þekkingar
og sjálfbærni.“
Umhverfisrannsóknir
og sjálfbærni
„Síðustu 15 árin hefur áherslan verið,
auk fiskirannsókna, á eflingu ýmiss
konar umhverfisrannsókna, sem sett
hafa í vaxandi mæli mark sitt á starfsemina. Þar má nefna rannsóknir í
tengslum við hlýskeiðið frá aldamótum
og áhrif þess á lífríkið, breyttar aðstæður norðan Íslands á uppeldisslóð
loðnu, kortlagning hafsbotns, flokkun
búsvæða, rannsóknir og friðlýsing kóralsvæða og mat á umhverfisáhrifum
ýmiss konar framkvæmda í sjó og á
landi á lífríki strandsjávar.
Á síðasta áratug er krafan um sjálfbærni líka orðin það sem alþjóðleg

umræða snýst um og er grundvöllur
vottunar og markaðssetningar matvæla
úr sjó í vaxandi mæli. Haf- og fiskirannsóknir eru alþjóðleg starfsemi.
Samanburður, samvinna og samkeppni
á sér því stað landa á milli. Íslenskur
sjávarútvegur á alþjóðamarkaði er m.a.
háður því að haf- og fiskirannsóknir
okkar séu í fremstu röð.
Þegar litið er um farinn veg, er ljóst
að Hafrannsóknastofnun og starfsemi
hennar hefur í meginatriðum notið
skilnings og stuðnings stjórnvalda.
Vitaskuld hefur hvesst á stundum og
ráðamenn ekki alltaf verið sáttir við
ráðgjöf stofnunarinnar. Og sannarlega hefur stofnunin oft setið undir
gagnrýni sjómanna og útvegsmanna
í gegnum tíðina. Gleðiefnið er að síðasta áratuginn hefur öldurnar lægt
verulega. Umræðan hefur sannarlega
þróast frá átakaumræðu til upplýstrar
samræðu um sameiginleg sjálfbær
markmið stjórnvalda, atvinnulífs og
ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar. Það
er vitaskuld afar ánægjuleg breyting,
sem án efa táknar m.a. að Hafrannsóknastofnun hefur tekist betur að
útskýra vísindin að baki ráðgjöfinni.“
Stöðugt breytt
ástand í hafinu
Jóhann segir ástandið í hafinu við
Ísland sé stöðugt að breytast og þar
með staða nytjastofnanna. Sóknarfæri
íslensks sjávarútvegs sé nú sem fyrr
að vera skrefi framar og fyrirmynd
öðrum. „Þess vegna, má í engu slaka
á rannsóknastarfinu og við vöktun
umhverfis hafsins og lífríkis, heldur
frekar herða róðurinn sem um sóknarfæri sé að ræða. Það er ein forsenda
þess að auðlindin í hafinu verði okkur
uppspretta velsældar um ókomna tíð,
“ segir Jóhann Sigurjónsson.

ÚA á Akureyri í nýtt afar tæknivætt vinnsluhúsnæði
Í nóvembermánuði sl. hófst starfssemi í nýju og glæsilegu húsnæði
Útgerðarfélags Akureyringa. Eitt ár
leið frá því ákveðið var að rífa gamla
bragga og reisa hið nýja húsnæði, þar
til það var tilbúið til notkunar. Nýja
húsnæðið er mjög góð viðbót við
vinnsluna á Akureyri. „Húsnæðið er
hannað til að mæta ýtrustu kröfum
fyrir framtíðar fiskvinnslu og þar er
hátt til lofts og vítt til veggja. Í húsinu
eru nýjar sjálfvirkar pökkunarlínur
fyrir bæði ferskar og frosnar afurðir
auk hitastýrðs afgreiðslurýmis sem
bættir vörumeðhöndlun til muna.
Það er mikið af nýjum tækjabúnaði
sem tekur tíma að stilla saman og
læra á, en starfsfólkið hefur verið
mjög jákvætt og ákveðið í að láta

hlutina ganga,“ segir Gestur Geirsson, framkvæmdastjóri landvinnslu
Samherja.
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, segist á margan hátt
sáttur við árið sem er að líða. „Með
þessari nýju byggingu, samhliða
breytingum á vinnslunni, förum við
í stórum skrefum inn í breytta framtíð þar sem möguleikar okkar til að
þjóna viðskiptavinum okkar með fjölbreyttari afurðir eru orðnir mun meiri
en áður. Eitt af markmiðum þessara
breytinga var að fækka störfum sem
eru líkamlega erfið og auka öryggi og
velferð starfsfólksins sem hjá okkur
vinnur. Það er mat okkar að vel hafi
tekist til. Með þessum breytingum
höldum við áfram að vera í forystu

Robotar eru í vinnslu- og pökkunarferli nýja vinnsluhúsins.

í fiskveiðum og vinnslu á hvítfiski,
ekki bara á Íslandi heldur í heiminum.“ Hjá ÚA starfa um150 manns
og mikil verðmætasköpun á sér stað
í fiskvinnslunni.

Þorsteinn Már sagði Samherja flytja
út meiri verðmæti frá landvinnslu í
ár en nokkru sinni áður. „Þegar við
hófum landvinnslu á þorski á Dalvík
árið 2000 var tekið á móti um 4.500
tonnum af fiski á ári. Við tökum nú á
móti um 30.000 tonnum á ári hér við
Eyjafjörð.“ Þá sagðist Þorsteinn Már
sérstaklega ánægður með að vinnslan
í nýja húsinu hafi verið hönnuð af íslenskum tæknifyrirtækjum „þar sem
íslenskt hugvit; þekking og reynsla
þeirra og starfsmanna okkar, sem
hafa verið áratugi í sjávarútvegi, nýtist. Saman tel ég að við séum búin
að hanna og byggja fullkomna fiskvinnslu sem eftir verður tekið í langan
tíma,“ sagði Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri Samherja.

Styrkveiting
Samherjasjóðs
Þann 20. desember sl. veitti Samherji
samtals 82 milljónum króna í styrki
til íþróttastarfs og ýmissa samfélagsverkefna, aðallega á Eyjafjarðarsvæðinu. Einnig var úthlutað fjárstyrkjum
til nokkurra einstaklinga sem skara
framúr á sínu sérsviði. Þá var undirritaður styrktarsamningur til 3ja ára
við Íþróttasamband fatlaðra. Það var
Helga Steinunn Guðmundsdóttir formaður sjóðsins sem afhenti styrkina.
Eins og við fyrri styrkveitingar sjóðsins er gert ráð fyrir að fjármununum
verði ráðstafað til lækkunar þátttökugjalda barna og unglinga og/eða til
að lækka kostnað við keppnisferðir
þeirra.
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„Grindavíkurbær er að mörgu leyti
með sterkari efnahag og atvinnulíf
en önnur sveitarfélög á Suðurnesjum“
- segir Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
Landnámsmenn í Grindavíkurhreppi
voru tveir: Molda-Gnúpur Hrólfsson,
er nam Grindavík, og Þórir haustmyrkir Vígbjóðsson, er nam Selvog
og Krýsuvík. Erfitt er að ársetja landnám Grindavíkur nákvæmlega en
talið að Gnúpur, eða ættmenn hans,
hafi komið til Grindavíkur á fjórða
tug 10. aldar og líklega valið sér vetursetu í námunda við Hópið. Eitt
af því sem helst einkenndi gerð og
þróun byggðar í Grindavík allt fram
á síðustu öld var skipting hennar í
þrjú hverfi: Staðarhverfi, Járngerðarstaðahverfi og Þórkötlustaðahverfi.
Margt er á huldu um aldur og upphaf
hverfanna en sitthvað bendir til þess
að rekja megi hverfaskiptinguna allt
aftur undir landnámsöld. Þetta voru
þrír hreppshlutar og milli þeirra

voru engin lögákveðin hverfamörk.
Engar óyggjandi heimildir eru tiltækar um mannfjölda í Grindavík
fyrir 1703 en það ár voru íbúar 214
á 33 heimilum. Fólki fækkaði verulega á næstu árum vegna stóru bólu
og ýmissa harðinda. En Grindavík
var fyrst og fremst verstöð, sjávarútvegur hefur lengstum verið höfuðatvinnuvegur Grindvíkinga sem
smíðuðu báta af rekaviði fram yfir
1500. Einkum var róið til fiskjar til
að afla soðmetis. Vinnubrögð, siðir
og venjur sem sjósókninni tengdust
voru með líkum hætti og tíðkast
hafði um aldir og á landi var einnig
flest í sömu skorðum árhundrað
eftir árhundrað. Þannig hélst þetta
framundir aldamótin 1900 en þá
voru íbúar 357 talsins. Þá tók fólki

Grindavík að fjölga, ný hús risu af
grunni, þar sem engin höfðu áður
staðið, þorp tók að myndast, akfærir
vegir voru lagðir til Grindavíkur,
fólkið fór að stofna félög og samtök
til að létta sér lífsbaráttuna og átökin
við náttúruöflin. Dugmiklir aðilar
réðust í framkvæmdir sem skiptu
sköpum fyrir þróun byggðarlagsins, atvinnulífið tók kipp, fólkinu
fjölgaði enn meira, enn fleiri hús
voru reist og ýmiss konar nútímaþægindi urðu sjálfsögðu. Nú er risinn
í Grindavík myndarlegur bær sem
eftir er tekið. Upphaf kaupstaðarins
sem nú stendur má rekja til þess að
Einar Einarsson í Garðhúsum hóf
verslun í húsi sem hann byggði árið
1897 í Járngerðarstaðarhverfi. 1939
var grafið skipalægi inn í Hópið og

Öflugur íslenskur sjávarútvegur
í alþjóðlegri samkeppni
Á nýafstöðnum landsfundi Sjálfstæðisflokksins voru samþykktar
ályktanir um atvinnumál, m.a. sjávarútvegsmál. Þar segir að að íslenskur
sjávarútvegur sé leiðandi í heiminum
hvað varðar sjálfbærni, þróun og arðsemi. „Íslenskur sjávarútvegur er í
daglegri samkeppni við erlendan
ríkisstyrktan sjávarútveg. Tryggja
þarf stöðugleika í rekstrarumhverfi
íslensks sjávarútvegs á grundvelli núgildandi aflamarkskerfis svo greinin
haldi áfram að vaxa á grundvelli

sjálfbærrar nýtingar fiskistofna. Í
skjóli öflugs sjávarútvegs vex nýsköpun og vöruþróun. Grundvöllur
arðsemi sjávarútvegs mun byggja á
samþættingu veiða, vinnslu og markaðar. Góðar samgöngur innanlands
og milli landa eru forsenda þess að
tryggja gæði og afhendingaröryggi
sjávarafurða.
Mikilvægt er að öryggi sjómanna
sé ávallt haft að leiðarljósi. Skoða þarf
sérstaklega starfsumhverfi smábáta á
strandveiðum.“

Ungt fólk er í sókn í stjórnmálum,
vonandi til góða fyrir íslenskan sjávarútveg. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
var kjörin ritari Sjálfstæðisflokksins.

INTERFLON

Matvælavottaðar efnavörur
Nýjar umbúðir,
sömu gæða efnin
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upp úr 1950 hófst alvöru hafnargerð.
Grindavík fékk kaupstaðarréttindi
1974.
Sterk fjárhagsstaða
Róbert Ragnarsson er bæjarstjóri
Grindavíkurbæjar. Hann var spurður
hver væri fjárhagsstaða Grindavíkurbæjar, hvort skuldastaðan væri undir
því 150% viðmiði sem krafist er af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Bæjarstjóri segir fjárhagsstaða
Grindavíkurbæjar mjög sterka.
Reksturinn sé í góðu jafnvægi og
skuldir mjög lágar. Vaxtaberandi
skuldir eru áætlaðar um 700,2 milljónir króna í árslok 2016. Þar af eru
langtímaskuldir við lánastofnanir 229,7
milljónir króna. Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall
af heildartekjum er 57,0%. Grindavíkurbær á um 1,3 milljarða króna í
handbært fé og gæti því greitt upp allar
sínar skuldir. Tekjur hafa vaxið undanfarin ár, samhliða mikilli íbúafjölgun
og eru miklar fjárfestingar fyrirhugaðar
í fjögurra áætlun.
- Er stærð Grindavíkurbæjar heppileg
í ljósi þeirrar þjónustu sem krafist er
að sveitarfélagið veiti íbúum sveitarfélagsins?
„Stærð sveitarfélagsins og íbúasamsetning er ágætu jafnvægi. Það er
hlutfallslega mikið af börnum á leikog grunnskólaaldri. Sem gefur samfélaginu skemmtilegan blæ.“
- Eru einhverjar líkur á að efnt verði til
kosninga um sameiningu sveitarfélaga á
Suðurnesja, tveggja eða fleiri, t.d. samhliða næstu sveitarstjórnarkosningum?
„Það eru alltaf einhverjar líkur á
því, en það kæmi verulega á óvart ef
Grindavíkurbær yrði aðili að slíkri atkvæðagreiðslu.“
- Innan tíðar rís stóriðja í Helguvík.
Hverjir eru helstu kostir þess fyrir
Grindavíkurbæ utan að veita mörgum
atvinnu á atvinnusvæðinu og starfsemi
tengdra fyrirtækja eykst til muna? Mun
það orka sem segull á aðra starfsemi,
ótengdri stóriðju?
„Eflaust munu einhverjir Grindvíkingar sækja vinnu í Helguvík og fyrirtæki veita þeim þjónustu. Ég held að
það muni ekki hafa afgerandi áhrif á
efnahagslífið í Grindavík.“
Fjölbreytt atvinnulíf
- Hefur Grindavíkurbær sérstöðu
meðal sveitarfélaga innan Sambands
sveitarfélaga á Suðurnesjum, ekki síst
vegna mikillar útgerðar og fiskvinnslu
í bænum? Ríkir fábreytni í atvinnulífinu vegna sjávarútvegsins eða er von á
fleiri fyrirtækjum á staðinn eins og t.d.
ORF-Líftækni?
„Grindavíkurbær er að mörgu leyti
með sterkari efnahag og atvinnulíf en
önnur sveitarfélög á Suðurnesjum, og
í reynd á landinu öllu. Sjávarútvegur
og ferðaþjónusta eru mjög öflugir atvinnuvegir og þjónusta við þessa atvinnuvegi mikil. Bláa Lónið er helsti
segullinn í Grindavík, en hér eru líka
10 veitingastaðir, um 150 herbergi í

Róbert Ragnarsson.

gistingu og góð afþreyingaþjónusta.
Þar að auki eru fjölmörg fyrirtæki
sem byggja starfsemi sína á jarðvarmavinnslu innan Auðlindagarðsins.
Það er því mikil fjölbreytni í atvinnulífinu hér í Grindavík.“
- Einhver umdeildasta heimildamynd
hinnar íslensku kvikmyndasögu, Fiskur
undir steini, sem mörgum fannst sýna
fábreytni menningarlífs í Grindavík
vakti mikla athygli þegar hún var sýnd
fyrir næstum 40 árum síðan. Hvernig
er menningarlífinu í Grindavík háttað
í dag, er það í dag jafn fábrotið og gefið
var í skyn í myndinni? Er hún sannsöguleg heimild um lífið í Grindavík
upp úr 1970?
„Myndin var sýnd á 40 ára afmæli
Grindavíkurkaupstaðar og var gerður
góður rómur að henni. Myndin er góð
heimild um líf og störf í sjávarútvegsbæjum á 8. áratugnum. Síðan þá hefur
mjög margt breyst í íslensku samfélagi. í Grindavík er blómlegt menningarlíf, sem byggir á arfleifð okkar
sem strandsamfélag umlukið hrauni og
jarðvarma. Árlega er haldin fjölbreytt
menningarvika og Sjóarinn síkáti er ein
stærsta bæjarhátíð landsins.“
- Hvert sækja grindvískir unglingar helst
í framhaldsnám eftir útskrift úr 10. bekk
grunnskóla?
„Flestir Grindvíkingar sækja nám í
Fjölbrautaskóla Suðurnesja, en mjög
margir nemendur fara líka í skóla á
höfuðborgarsvæðinu.“
Fjárfest fyrir 1,6 milljarða
króna á árinu 2016
- Hvaða framkvæmdir eru áætlaðar
á vegum sveitarfélagsins á þessu ári?
Er einhveruppbygging í ferðaþjónustu
þar á meðal?
„Samkvæmt nýsamþykktri fjögurra
áætlun Grindavíkurbæjar er gert ráð
fyrir fjárfestingum fyrir um 1,6 milljarða króna. Þar bera hæst bygging
íþróttahúss, bygging íbúða fyrir eldri
borgara og endurgerð bryggjunnar
við Miðgarð. Þar að auki eru fjölmörg
önnur verkefni. Hvað uppbyggingu
ferðaþjónustu varðar, þá stendur
Reykjanes Geopark fyrir uppbyggingu
innviða ferðaþjónustunnar á svæðinu í
umboði sveitarfélaganna. Bláa Lónið er
að fjárfesta fyrir um 6 milljarða króna,
en á árunum 2014 og 2015 var mikil
fjárfesting í hótel og gistiheimilum í
bænum, “ segir Róbert Ragnarsson
bæjastjóri í Grindavík.
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Menntun og fræðsla í kastljósinu
á Menntadegi atvinnulífsins
Menntun og fræðsla sem nýtist öllu
atvinnulífinu var í kastljósinu á
menntadegi atvinnulífsins 28. janúar sl. , og var þetta í þriðja sinn sem
dagurinn er haldinn. Boðið var upp
á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá
auk þess sem menntaverðlaun atvinnulífsins voru veitt. Menntadagur
atvinnulífsins er samstarfsverkefni
Samtaka ferðaþjónustunnar, Samtaka
fjármálafyrirtækja, Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins, Samtaka verslunar og þjónustu
og Samtaka atvinnulífsins. Dagskráin
var sett af Guðrúnu Hafsteinsdóttur,
varaformanni Samtaka atvinnulífsins og formanni SI. Fræðslusjóðir og
fræðsluaðilar kynntu sig á Mennta-

torgi og menntastofur samtaka í atvinnulífinu. SAF, SFS, SFF, SI og SVÞ
ræddu brýnustu menntamálin innan
einstakra atvinnugreina Dagskráin
utan afhendingu menntaverðlaunanna var annars þessi;
• Þúsundir nýrra starfa. Illugi
Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra.
• Tækni og skólastarf. Kristín Pétursdóttir, forstjóri Mentor.
• Tækifærin í skapandi greinum. Sigurlína Ingvarsdóttir, yfirframleiðandi Star Wars: Battlefront hjá DICE.
• Æi ég Googla það bara! Er framtíð
fræðslu í okkar höndum? Hlíf Böðvarsdóttir, fræðslu- og gæðastjóri
Securitas.

Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður starfsmanna-og gæðasviðs Icelandair
Hotels, Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra og Magnea
Þórey Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri Icelandair Hotels.

•

Vinnumarkaður, færni og framtíðin.
Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá
Vinnumálastofnun.
Menntaverðlaun atvinnulífsins
2016 hlaut Iclandair Hotels en Hildur
Elín Vignir, formaður dómnefndar og
framkvæmdastjóri Iðunnar, sagði að hjá
Icelandair Hotels sé unnið af mikilli fagmennsku og metnaði að fræðslumálum
starfsmanna. Þar starfa að meðaltal

Nýir fiskréttir hjá Hafinu
Þorskhnakkar í BBQ - Lúða í spicy lemon - Langa í líbönskum búningi

Þjónusta veitingastaði
og mötuneyti
Frá opnun Hafsins hefur fyrirtækið
þjónustað mötuneyti og veitingastaði
á höfuðborgarsvæðinu og hefur sú
starfsemi færst í aukana á síðastliðnum
árum. Hafið þjónustar veitingastaði og
fagaðila í matreiðslugeiranum. „Hvort
sem um er að ræða einyrkja eða stór
veitingahús þá sníðum við lausnirnar
að hverjum og einum,“ segir Steinar.
„Veitingageirinn gerir miklar kröfur og
því einblínum við á að veita ríkulegan
sveigjanleika, persónulega þjónustu og
umfram allt besta mögulega hráefni,“

segir hann. Hvað varðar mötuneytin
segir hann að fyrirtækið sérhæfi sig í
þjónustu við stærri og smærri mötuneyti og er þjónustan löguð að þörfum
og umsvifum hvers og eins. „Við vitum
að mötuneyti treysta á gott hráefni og
hagkvæmni. Því leggjum við áherslu
á sveigjanleika og samkeppnishæfni
ásamt því að rækta frábær viðskiptasambönd,“ segir Steinar.
Aðsetur skrifstofu og mötuneyta- og
veitingastaðaþjónustu var fært í rúmgott
húsnæði að Fiskislóð á Granda árið 2014.
Þar hefur flökun og fiskvinnsla fyrirtækisins farið fram síðan 2013. „Nú er

irtækinu. Securitas hefur tileinkað sér
nýjustu tækni í miðlun fræðslu og náð
mjög góðum árangri í svokallaðri speglaðri kennslu. Securitas leggur metnað
sinn í að starfsmenn séu vel þjálfaðir og
meðvitaðir um nýjungar í sinni starfsgrein. Starfsþróunarmöguleikar eru
miklir innan Securitas og starfsmenn
eru hvattir til að auka hæfni sína og getu,
bæði sem einstaklinga og liðsmenn.

Hlíf Böðvarsdóttir, fræðslu- og gæðastjóri Securitas, og Guðmundur Arason, forstjóri Securitas.

KYNNING

Steinar Bjarki Magnússon, matreiðslumeistari og verslunarstjóri í Hlíðasmára, segir margt nýtt vera á nálinni hjá fyrirtækinu og má þar nefna
einna helst nýja fiskrétti. „Nýir réttir líta dagsins ljós hjá okkur. Má þar
nefna löngu í líbönskum búningi og þorskhnakka í BBQ. Auk þess erum
við með frábæra chimmichuri maríneringu sem er afar góð með laxi. Og
ekki má gleyma lúðu í spicy lemon sem við erum með en gaman er að segja
frá því að hún sló í gegn í síðustu viku,“ segir Steinar. Við erum alltaf að
bæta úrvalið hjá okkur og leggjum ávallt áherslu á hollan og góðan fisk,“
segir Steinar. Hann bætir við: „Við leggjum mikið upp úr því að hafa allt,
sem við bjóðum upp á, ferskt og hollt.“

um 700 manns af 25 þjóðernum og er
markið fyrirtækisins að allir starfsmenn
geti sótt sér fræðslu við hæfi. Fræðslumál eru forgangsmál hjá Icelandair hótelum og sú fjárfesting hefur skilað sér í
auknum gæðum og starfsánægju. Áfram
verður haldið að þróa fræðslumálin.
Securitas var valinn menntasproti
ársins en mikið og öflugt frumkvöðlastarf er unnið í fræðslumálum hjá fyr-

í bígerð að fara í enn stærra húsnæði í
byrjun febrúar. Það er einnig á Fiskislóð
á Granda svo hægt er að auka framleiðslu
og þjónustu enn frekar,“ segir Steinar.
Þrjár verslanir
Hafið var stofnað árið 2006 og var fyrsta
verslunin opnuð í Hlíðasmára Kópavogi. Árið 2013 var síðan opnuð önnur
verslun í Spönginni í Grafarvogi þar sem
velgengni verslunarinnar í Hlíðasmára
var gífurleg. Þriðja verslunin var síðan
opnuð í Skipholti 70, snemma vetrar
2015, þar sem fiskbúðin Hafrún var til
húsa. „Þar var öllu sópað út og er nýja
nýja búðin með sömu áherslur og kröfur
og hinar tvær. Nágrannar hennar geta
því gengið að því vísu að fá sömu gæði
og þjónustu líkt og í hinum tveimur,“
segir Steinar. Opnunartími Hafsins er
alla virka daga frá kl. 10.00 til 18.30.
Á facebook síðu Hafsins koma reglulega nýjar upplýsingar um ýmis sértilboð. Svo sem fiksréttur dagsins og tilboð
vikunnar.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið má
sjá vefsíðunni www.hafid.is
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Þjónusta við fyrirtæki

FENGSÆLAR
ÁKVARÐANIR
BYGGJA Á
SÉRÞEKKINGU
Við tókum ákvörðun:
Að veita bestu bankaþjónustu
á Íslandi svo þú eigir auðveldara
með að taka þínar ákvarðanir

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri fyrirtækja. Við leggjum okkur fram um
að setja okkur vel inn í þær ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir í rekstrinum og þótt
við þekkjum viðfangsefnin ekki jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á.
Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við sjávarútveginn og hjá
bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig getum við
veitt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar bankaþjónustu sem
styður reksturinn.
Þekking sprettur af áhuga.

2013

2014

Ólafur Hrafn Ólafsson er viðskiptastjóri
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka
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Málefni vélstjóra á sjó
í brennidepli hjá VM
Félagsfundir voru haldnir hjá
VM, Félags vélstjóra og málmtæknimanna, um jól og áramót
þar sem áhersla var lögð á málefni vélstjóra á sjó. Fundirnir voru
haldnir á Hornafirði, Reyðarfirði.
Akureyri, Grundarfirði og Reykjavík en fjarfundir voru haldir á
vegna félagsmanna á Ísafirði og
Vestmannaeyjum. Tilgangur
fundarherferðarinnar var að fara
yfir stöðu mála. Kjarasamningar
félagsins og SFS hafa verið lausir frá
1. febrúar 2011. Eftir nokkra fundi í
haust hjá Ríkissáttasemjara slitnaði
upp úr viðræðunum. VM telur að
SFS ætli ekki að semja um eitt né
neitt. Þeirra boðskapur sé einfaldur,
fækka skal í áhöfnum á fiskiskipum
eins og frekast er unnt til að auka
hagnað þeirra, óháð auknu vinnuálagi sem að mati Guðmundar Þ.
Ragnarssonar, formanns VM, er
farið að ógna öryggi manna í þessari
atvinnugrein.
„Við höfum ekkert annað verkfæri
til að fá viðmælendur okkar að borðinu
en verkfallsvopnið og við verðum að
íhuga það vel, ekki síst eftir að upp
úr samningaviðræðum slitnaði í nóvembermánuði sl. Það er mín skoðun
að ekkert ýtir við smákóngunum til
að semja og fátt sem breytir stöðunni
næstu fimm til tíu ár. Það sem veldur

Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM.

mér hins vegar mestum áhyggjum er
að framkoma kónganna muni versna
mjög hratt ef við sýnum þeim ekki
að vélstjórar eru búnir að fá nóg. Á
fundi vélstjóra á farskipum var farið
yfir kjarasamningaviðræður sem hafa
staðið yfir en þar hefur ekkert gerst.
Guðmundur telur að samningar á
vinnumarkaðnum sem undirritaðir
voru í síðustu viku auki líkurnar á
að draga muni úr vægi yfirvinnu á
félagsmenn VM. „Þetta er tilraun til
að koma á friði á vinnumarkaði með
kaupmáttaraukningu. Samningurinn
sé ákveðinn léttir og tækifæri munu
opnast. „Ég hef lengi talað fyrir að við
breytum því hvernig við höfum starfað
í meira en sextíu ár. Það þarf að draga
úr yfirvinnu og hækka dagvinnulaunin. Ég tel að það sem við gerðum
vekji vonir um að svo geti orðið.“

Verkfallsboðun ákveðin
í febrúarmánuði
Guðmundur Ragnarsson, formaður
VM, var spurður hvort boðað yrði til
vinnustöðvarinnar innan tíðar hjá vélstjórum á sjó. Hann segir að Sjómannasamband Íslands sé með málið á sínu
borði eins og stendur og ákvörðun verði
tekin um málið upp úr miðjum febrúarmánuði. „Við fórum fyrir skömmu
hringinn í kringum landið og heyrðum
hljóðið í okkar félagsmönnum. Upp úr
miðjum febrúarmánuði mun samninganefnd okkar verða boðuð til fundar
þar sem farið verður yfir stöðuna og
hvað skal gera. Það er raunverulega
ekkert annað eftir en að fara í aðgerðir
en ég veit að 85% félagsmanna í Verkalýðs- og sjómannafélagi Akraness vilja
fara í aðgerðir,“ segir Guðmundur Þ.
Ragnarsson.
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Hjá vélasölunni finnur
þú hágæða sjónauka
hvort sem er fyrir leik
eða störf.

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

COMMANDER GLOBAL

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
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Auglýsingasíminn er
578 1190
Netfang:
auglysingar@fotspor.is
www.fotspor.is

Sjávarafurðir eru með ýmsum hætti.

Verkstjórafundur Íslenska sjávarklasans:

Tilgangurinn að
efla samstarf milli
þeirra sem standa
í fiskvinnslu
Í byrjun ársins var haldinn fjórði
verkstjórafundur Íslenska sjávarklasans í Húsi sjávarklasans,
Grandagarði 16. Áhersla fundarins að þessu sinni var á öryggismál,
stjórnun og leiðtogahlutverk. Auk
þess voru kynntar ýmsar tækninýjungar fyrir fiskvinnslur og nýjar
vörur og nýsköpun í sjávarútvegi.
Á fundinum voru margir áhugaverðir fyrirlestrar og sérstakir
gestir voru m.a. Heimir Hallgrímsson þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem fjallaði
um leiðtogahæfni og stjórnun og
Gerður Gestsdóttir mannfræðingur
sem fjallaði um erlent vinnuafl og
samskipti. Verkstjórafundurinn var
að hluta til unninn í samstarfi við
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og
Öryggisráðstefnu þeirra á Grand
hóteli Reykjavík.
Tilgangur Verkstjórafundanna er
fyrst og fremst að hvetja til og efla
samstarf á milli þeirra sem fremst
standa í fiskvinnslu í landinu. Þátttakendur fá tækifæri til að kynnast
betur, efla þekkingu sína og styrkja
tengslanet. Farið er yfir helstu áskoranir í fiskvinnslu hverju sinni og hugmyndir um hvernig bæta megi ferla
og aðferðir. Þannig má auka heildarverðmæti í sjávarútvegi með bættum
vinnsluaðferðum og aukinni nýtingu
sjávarafurða.
Fjárfest hefur verið í 12
nýjum fiskiskipum
Út er komið ritið Sjávarklasinn á Íslandi: Efnahagsleg umsvif og afkoma
2014. Þetta er fimmta árið í röð sem
Íslenski sjávarklasinn tekur saman
helstu tölur og staðreyndir um þróun
sjávarútvegsins og helstu hliðargreina
hans. Meðal þess sem fram kemur í
ritinu er:
• Heildarvelta tæknifyrirtækja í sjávarklasanum á Íslandi jókst um 11%
að raunvirði á árinu 2014. Þetta er
fjórða árið í röð sem Íslenski sjávarklasinn gerir mælingar á veltu
þessara fyrirtækja og öll árin fjögur
hefur veltan frá fyrra ári aukist um
10-15% að raunvirði.

• Fjárfest hefur verið í 12 nýjum
öflugum fiskiskipum fyrir um 35
milljarða króna á síðustu misserum. Skipin eru væntanleg til
landsins á næstu þremur árum.
Gera má ráð fyrir að fleiri skip
verði pöntuð á næstu árum.
• Samþjöppun fiskvinnslunnar hélt
áfram á árinu 2014. Bolfiskvinnslan
safnast fyrir á sunnanverðum Faxaflóa og við Reykjanes. Um helmingur botnfiskaflans sem á annað
borð kemur til vinnslu í landi
er nú unninn í minna en einnar
klukkustunda akstursfjarlægð frá
Keflavíkurflugvelli og Sundahöfn.
• Mikil fjárfestingabylgja stendur yfir
í fiskeldi hér á landi. Gangi áætlanir eftir mun framleiðslan aukast
mikið á næstu árum og áratugum
en langur og hlykkjóttur vegur er
framundan við að byggja upp fiskeldi í sjókvíum á Íslandi. Erlend
fjárfesting leitar í greinina í meira
mæli en áður.
• Tímabilið frá 2009-2014 hefur
verið afskaplega hagstætt mörgum
sjávarútvegsfyrirtækjum. Nokkur
samdráttur var í aflamagni og
útflutningsverðmætum á árinu
2014 frá fyrra ári, einkum vegna
dræmrar loðnuvertíðar. Árið 2015
hefur einkennst af talsverðum ytri
áföllum, svo sem uppnámi í sölu
afurða til Rússlands, Úkraínu og
Nígeríu. Olíuverð er þó lágt um
þessar mundir og flest afurðaverð
góð.
• Útflutningur á ferskum flökum
og bitum hefur vaxið mikið frá Íslandi frá árinu 2008. Ferskar þorskafurðir eru þar fyrirferðamestar en
hlutur þeirra í útflutningstekjum
þorskafurða jókst úr 10% í 30%
milli áranna 2007 og 2014.
• Áframhaldandi gróska er í líftækni
og nýsköpun í sjávarklasanum á
Íslandi og endurspeglast það í
fjölda nýstofnaðra fyrirtækja á
þessu sviði, nýjum vörum og fjárfestingaráformum. Alls 10-12 fyrirtæki á þessu sviði eru í virkri starfsemi og hleypur verðmæti þeirra á
milljörðum íslenskra króna.
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Gæðin í fyrirrúmi hjá
Reykhúsinu Reykhólar
Reykhúsið Reykhólar Eyrartröð
16 Hafnarfirði hefur frá upphafi
ákveðið að halda uppi kröfum um
góð gæði í framleiðslunni og halda
bæði ferskleika og bragðgæðum, það
gerum við með kaupum á íslenskum
gæða laxi frá laxeldisfyrirtækinu
Fjarðarlaxi þar sem laxinn er alinn
við bestu hugsanlegar aðstæður segir
Oddur Friðrik Vilmundarson framkvæmdastjóri með þessum ráðstöfunum þykir okkur við hafa getað
uppfyllt kjörorð okkar, sem er og
verður gæði og gott bragð.“
Sérhæfðir í reyktum fiski
Við sérhæfum okkur í reyktum og
gröfnum laxi og öðrum bleikfiski segir
Oddur en ákveðið var fyrir tveimur
árum að einfalda vinnsluna með því
að taka nánast út alla fersklax söluna
og sérhæfa okkur í því sem við erum
bestir í.
Hjá okkur eru fimm stöðugildi í fullu
starfi og veitir ekki af, því vinnslan
okkar byggis á mikilli handavinnu,
við handflökum laxin, handsneiðum,
og notum ekki mikið vélar til verka, á
álagstímum þá er bætt við fólki eftir
því sem þarf segir Oddur. Reykti laxinn frá Reykhúsinu Reykhólum þykir
einstaklega bragðgóður og fékk hann
gullverlaun árið 2014 í keppni MFK.
sem er haldin annað hvert ár en hlaut
fyrirtækið silfurverðlaun fyrir graflaxinn.
Íslenskar matvöruverslanir
og erlendur markaður
Aðal áherslurnar okkar eru sala innanlands til matvöruverslana, hótela
og veitingarstaða, seljum við vörurnar
okkar í eftirtöldum verslunum, í Krónunni, Fjarðarkaup, Hagkaup, Melabúðin, Nóatúni, Kjarval, Kvosin og
í sælkeraverslunina Pure food Hall í
flugstöðinni, það er alltaf þó nokkur
útflutningur hjá okkur sem er að
aukast á hverju ári, aðalega til Sviss,
Spánar, Bretlands og Þýskalands segir
Oddur. „Við höfum verið með trygga
viðskiptavini innanlands og erlendis
í fjölda ára sem vilja fá okkar gæðavörur. Við bjóðum fyrst og fremst upp
á gæði og gott bragð, hefur það skilað
okkur sterkum viðskiptatengslum við
viðskiptavini, bætir hann við.
Starfsemin byggð
á mikilli þekkingu
Reykhúsið Reykhólar var stofnað í
desember 2009 af Oddi Vilmundarsyni og Aðalsteini Finsen. Báðir hafa
langa reynslu af vinnslu sjávarafurða.
Drög að stofnun reykhússins Reykhóla voru lögð á vormánuðum 2009,
en stofnendur fyrirtækisins voru sammála um að rými væri fyrir gæðavöru
á þessu sviði á markaði hérlendis sem
og erlendis.
Fengin var ráðgjafi til liðs með Oddi
og Aðalsteini sem kom sér vel þar sem
hann hafði mjög mikla þekkingu og
reynslu af framleiðslu og meðhöndlun
á laxi.
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Hákarlinn frá Bjarnarhöfn er lostæti
Bærinn Bjarnarhöfn í Helgafellssveit
stendur undir Bjarnarhafnarfjalli sem
rís stakt við mynni Hraunsfjarðar við
Breiðafjörð. Í kaþólskum sið var þar
kirkja helguð heilögum Nikulási, aðallega útkirkja frá Helgafelli og frá
1878 frá Stykkishólmi, en núverandi
kirkja var vígð 1857. Þetta er lítil og
athyglisverð timburkirkja og stolt
Hildibrands Bjarnasonar bónda á
staðnum. Hún þjónar aðeins sem
heimiliskirkja Bjarnarhafnar, því að
engir aðrir bæir eiga sókn til hennar.
Hildibrandur og fjölskylda hans
hefur stofnað fyrirtækið Bjarnarhöfn
ferða- þjónustu ehf. ásamt börnum
sínum. Reksturinn sjálfur er hins
vegar ekki nýr af nálinni, þar sem
fjölskyldan hefur gert út slíka þjónustu í fjölda ára þar sem aðalsmerkið
er hákarlasmökkun. Auk hennar er
boðið upp á safnkost á svæðinu sem
lýsir sögu forfeðra fjölskyldunnar á
þessum slóðum.
Björn hinn austræni Ketilsson,
landnámsmaður byggði fyrsta bæ þar.
Hann var bróðir Auðar djúpúðgu og
Helga bjólu og hinn eini systkinanna,
sem samdi sig ekki að hinum nýja sið.
Sagt er að Björn hafi fyrst lent í Kumbaravogi, þar sem er góð höfn, og uppsátur hans þar var og er kallað Bjarnanaust. Þarna var líka verslunarstaður
eins og friðaðar minjar og merki sjást
um enn þá. Bjarnarhöfn var stórbýli um
aldir. Þar bjó meðal annarra Þorleifur
Þorleifsson (1801-1877), smáskammtalæknir. Hann var sagður skyggnastur
allar Íslendinga síns tíma.

Það er upplagt að heimsækja
Bjarnarhöfn til að skoða hákarlabeiturnar í hjöllunum, smakka á
og kaupa hákarl, hákarlalýsi og harðfisk. Þar er líka verkaður rauðmagi sem
stendur hinni framleiðslunni ekkert
að baki. Þar er líka lítið steinasafn
og hákarlasafn. Fjöldinn allur leggur
leið sína í Bjarnarhöfn og það árið
um kring. Búið hefur verið svo um að
kirkjan er fastur viðkomustaður fólks í
bland við minjasafnið á staðnum, harðfiskinn og hákarlinn. Gert hefur verið
myndband um hákarlaverkun, afar
skemmtilegt og lifandi sem vekur mikla
athygli og eins hefur Kanadamaður
gefið myndband sem sýnir hákarl á
sundi sem einnig vekur umtalsverða
athygli. Erlendum ferðamönnum þykir
hákarlaverkun mjög þjóðleg verkun og
hefur vakið töluverða athygli erlendis
og vera sérstakt, jafnvel einstakur atburður. Í sumar komu 6 erlendar sjónvarpsstöðvar í heimsókn í Bjarnarhöfn
og tóku þar upp efni.
Búið er að jafna við jörðu gömlu
fjárhúsin í Bjarnarhöfn sem byggð
voru af Thor Jensen árið 1917. Margir
þekkja sögu Thors Jensen, sem upphaflega kom frá Danmörku og var
athafnamaður mikill. Hann var m.a.
einn af stærstu útgerðamönnum landsins í sinni tíð og mikill frumkvöðull í
verslun m.a. í Borgarnesi. Þá átti hann
sinn kafla í útgerðarsögu Akurnesinga.
Thor keypti jörðina Bjarnarhöfn árin
1915 og átti hana í rúman áratug, eða
þar til hann reisti fjósið á Korpúlfsstöðum.

Tólf hákarlar á einum degi
Bjarni, faðir Hildibrandar, var frá
Asparvík á Ströndum. 19 ára, árið
1929, kaupir hann tvímastra sexæring
smíðaðan 1860, og gerði út frá Gjögri.
Snemma fór hann að veiða hákarl á
Húnaflóa, enda mikið af honum á
þeim tíma. Hákarlalifrin var mjög eftirsótt en úr hákarli sem vóg um tonn
mátti fá um tunnu af lifur. Á þeim tíma
var hákarlinn aðallega veiddur vegna
lifrarinnar. Dæmi eru um að Bjarni
hafi komið með 8 til 12 hákarla í „slefi“
í land í Asparvík eftir eina veiðiferð. Þá
hefur verið nóg að gera að koma lifrinni u óskemmdri til kaupenda. Síðar
kaupir Bjarni Bjarnahöfn árið 1951 og
gerði um hríð út þaðan. Hildibrandur
Bjarnason býr nú í Bjarnarhöfn ásamt
fjölskyldunni.
Hákarlinn dýpkar á sér
„Þessir búskaparhættir hafa verið
starfrækt frá því elstu menn muna,
en nú höfum við fært þetta undir eitt
nafn til þess að halda betur utan um
þetta,“ segir Hildibrandur um stofnun
félagsins en opið er í Bjarnarhöfn allan
ársins hring. „Forfeður okkar voru
í því að veiða hákarl – sagan fylgir
okkur og verkunarkunnáttan einnig.
Hingað kemur heilmargt fólk til þess
að sjá hvernig þetta er gert og til að
smakka, svo það er alltaf nóg að gera.
Við fáum hákarl víða frá, sækjum þá
þar sem þeim er landað og gerum
það allan ársins hring. Oftast koma
þessir hákarlar af Vestfjarðamiðum
en þeir hafa verið að sækja á meira

Verkun að hefjast á hákarli í Bjarnarhöfn, en þessi kom í land í Rifi með bát
sem þar landaði.

Á hákarlasafninu eru margir hlutir sem tengjast hákarlaveiðum gegnum tíðina.

dýpi, dýpka á sér, vegna hlýnunar
sjávar og jafnvel sótt í auknu mæli í
átt til Grænlands. Hákarl er seldur

allan ársins hring, en eðlilega mest
um neyslu hans á þorranum,“ segir
Hildibrandur Bjarnason.

Síldarvinnslan á Neskaupstað:

Aflaverðmætið jókst um
2,1 milljarð króna milli
áranna 2014 og 2015
Aflaverðmæti skipa Síldarvinnslunnar og dótturfélaga hennar jókst
um 23,8% á milli áranna 2014 og 2015
en aflinn jókst um 35% í tonnum talið
og ræður þar aflaaukning uppsjávarskipa langmestu. Heildaraflaverðmætið var 8.523 milljónir króna á árinu 2014 en 10.548 milljónir króna á
árinu 2015. Dótturfélög Síldarvinnslunnar eru Gullberg á Seyðisfirði, sem
gerir út togarann Gullver NS, og
Bergur-Huginn í Vestmannaeyjum,
sem gerir út togarana Bergey VE og
Vestmannaey VE.
Afli ísfisktogaranna
var þessi:
 Bjartur NK 4.133 tonn
 Gullver NS 3.877 tonn
 Bergey VE 3.665 tonn
 Vestmannaey VE 3.864 tonn
Afli frystitogara:
 Barði NK 4.533 tonn
 Blængur NK 726 tonn
Afli uppsjávarveiðiskipa:
 Börkur NK 62.166 tonn
 Beitir NK 45.281 tonn
 Birtingur NK 27.360 tonn
Hagkvæmur rekstur
á Bergi-Huginn
Árið 2015 reyndist Bergi-Hugin,

Mikill vöxtur hefur
verið í starfsemi fiskvinnslustöðvarinnar á
Seyðisfirði frá eigendaskiptunum í lok árs 2014
og jókst móttekið hráefni
á árinu 2015 um 83,2%
frá árinu áður.
dótturfyrirtæki Síldarvinnslunnar í
Vestmannaeyjum, afar hagstætt. Skip
félagsins öfluðu vel og afkoman var
góð. Afli Vestmannaeyjar VE á árinu
var 3.864 tonn og Bergeyjar 3.665
tonn. Aflaverðmæti skipanna reyndist
2.285 milljónir króna. Um er að ræða
hæsta aflaverðmæti í sögu félagsins.
Útgerðarfélagið Bergur- Huginn var
stofnað árið 1972 um smíði á Japanstogaranum Vestmannaey VE sem var
systurskip Bjarts NK. Lengi vel gerði
félagið út þrjú skip en frá árinu 2012
hafa skipin verið tvö.
Mikill vöxtur í fiskvinnslunni á Seyðisfirði
Síldarvinnslan hf. festi kaup á fiskvinnslustöðinni á Seyðisfirði og
togaranum Gullver NS í lok árs 2014
og dótturfélagið Gullberg hefur síðan

Loðnulöndun að hefjast úr Berki NK.

Verksmiðja SVN á Neskaupstað.

„Frá því að Síldarvinnslan kom að
þessu verkefni hefur allt gengið eins
og í sögu og reyndar betur en ég reiknaði með,“ segir Adolf. „Væntingarnar
í upphafi hafa nánast allar gengið
eftir. Það hefur orðið gjörbreyting á
rekstrinum og ekki fallið úr vinnsludagur frá eigendaskiptunum. Menn
geta ekki verið annað en sáttir við gang
þessara mála hér á Seyðisfirði,“ segir
Adolf Guðmundsson.

annast reksturinn. Mikill vöxtur hefur
verið í starfsemi fiskvinnslustöðvarinnar frá eigendaskiptunum og jókst
móttekið hráefni á árinu 2015 um
83,2% frá árinu áður. Á árinu 2015 tók
stöðin á móti 3.384 tonnum til vinnslu
á meðan móttekið hráefni nam 1.847
tonnum á árinu 2014. Aflinn sem barst
til fiskvinnslustöðvarinnar á síðasta ári
kom frá Gullveri NS, um 1.800 tonn,
frá Bjarti NK, um 750 tonn, frá skipum
Samherja um 500 tonn og frá skipum
Bergs-Hugins um 300 tonn.
Adolf Guðmundsson rekstrarstjóri
Gullbergs segir að árið 2015 hafi gengið
afar vel bæði hvað varðar veiðar og
vinnslu.

Minni byggðakvóti
og bankaþjónusta
Vegna aukningar á afla til vinnslu á
Seyðisfirði hefur úthlutun á byggðakvóta til staðarins nánast fallið niður.
Byggðakvóti til Seyðisfjarðar á árinu
2014 nam 134 tonnum og má gera ráð
fyrir að slíkur kvóti skapi um það bil
tvö og hálft ársverk. Byggðakvótinn á
árinu 2015 nam hins vegar einungis 15
tonnum. Enn og aftur má spyrja hvort
þær reglur sem gilda um úthlutun
byggðakvóta séu eðlilegar og réttlátar,
en hér er um að ræða enn alvarlegri
áhrif á atvinnulífið á Seyðisfirði en
samdráttaraðgerðir Landsbankans á
staðnum.

Í desembermánuði sl. mætti fulltrúi
Landsbankans til fundar við Seyðfirðinga vegna fyrirhugaðra breytinga á
bankaþjónustu bæjarins. Seyðfirðingar
lögðu fram undirritað bænaskjal þess
efnis að endurskoðuð yrði yfirvofandi
lokun núverandi útibús Landsbankans
við Hafnargötu á Seyðisfirði og fækkun
starfsfólks, en starfsmönnum fækkar
úr þremur í einn. Landsbankinn og Íslandspóstur hafa verið í sama húsnæði
síðan árið 2009 en í þessum mánuði
flytur bankaútibúið til sýslumannsembættisins og póstþjónustan í Samkaup
strax. Lítið sem ekkert samband var
haft við heimamenn og starfsfólk viðkomandi stofnana um þessar breytingar
og olli það mikilli gremju meðal Seyðfirðinga. Rétt er þó að benda á að miklar
breytingar hafa orðið á rekstrarumhverfi banka á undanförnum árum. Yfir
80% allra bankaviðskipta eru nú rafræn
og þetta hlutfall fer hækkandi. Þörf
fyrir hefðbundin útibú og afgreiðslur
hefur því minnkað. Þá eru gerðar ríkar
kröfur um aukna hagkvæmni í rekstri
Landsbankans. Yfirstjórn bankans
segir breytingarnar á Seyðisfirði lið í
að bregðast við þessu.
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Síldarsaga Íslendinga – silfur hafsins
- síldveiðarnar á 19. og 20. öldinni mörkuðu djúp spor í atvinnusögu Íslendinga
Skömmu eftir miðja 19. öld urðu
þáttaskil í íslenskri atvinnusögu
þegar norskir timburkaupmenn, sem
stunduðu viðskipti hér á landi, hófu
síldarveiðar fyrir Austfjörðum og í
Eyjafirði. Fram að þeim tíma hafði
ekki verið litið á síldina sem nytjafisk
á Íslandi og það haft til marks um
eymd og vesöld að síld væri notuð til
matar. Framan af voru síldveiðarnar
norsk atvinnugrein þó Íslendingar
nytu um margs góðs af veiðunum, en
þegar fram á 20. Öldina kom færðust
umsvifin á hendur Íslendinga sjálfra.
Á tillögulega skömmum tíma urðu
síldveiðar og síldarvinnsla, söltun og
síðan bræðsla, undirstöðuatvinnuvegur sem skilaði þjóðarbúinu gífurlegum arði. Ekki einasta færði þessi
silfraði fiskur björg í bú, heldur var
yfir síldinni, veiðum og söltun, ævintýraljómi sem aldrei gleymist þeim
sem reyndu. Þess vegna hefur þessi
hundrað ára saga manns og síldar í
landinu verið nefnd Síldarævintýrin
miklu. Það er réttnefni.
Um miðbik 19. aldar voru síldveiðar
Íslendinga enn heldur smáar í sniðum
og tilviljanakenndar. Ekki var hægt
að tala um síldveiðihefð nema helst
við innanverðan Eyjafjörð þar sem
síldveiðar í lagnet og litlar fyrirdráttarnætur voru fastar í sessi og næsta
árvissar. Þeir Íslendingar sem fylgdust
með veiðum annarra þjóða voru farnir
að koma auga á hversu mikilvægar
síldveiðar hér við land gætu orðið og
hvöttu til þess að landinn reyndi meira
fyrir sér við þær en verið hafði. Þar
fóru nokkur landsmálablöð fremst í
flokki og þó einkum blaðið Norðri sem
gefið var út á Akureyri og hóf göngu
sína 1853.
Síldin hafði djúpstæð og umskapandi áhrif á íslenskt mannlíf og samfélag. Þegar hæst stóð má segja að
síldarútvegurinn hafi ráðið úrslitum
um afkomu þjóðarinnar. Síldin gerði
útvegsmenn ýmist að milljónerum eða
beiningarmönnum. Þúsundir karla og
kvenna af alþýðustétt áttu allt sitt undir
að vel veiddist. Og síldarárin voru
sveipuð ævintýraljóma sem fól meðal

annars í sér vonir ungs fólks um aukið
frelsi, ást og velsæld.
Snurpubátar
Skínandi bjart í hugum allra um
borð, drekkhlaðið skip á leið til lands,
stundum teflt á tæpasta vað með
hleðslu, fylgst með aflafréttum rétt eins
og um íþróttakeppni væri að ræða. Á
þessu bar nokkuð á síðustu árum 20.
aldarinnar þegar frystiskipin kepptust
um að koma með sem mest aflaverðmæti að landi og vera með sem mest
aflaverðmæti eftir árið.
Nafn Eggerts Gíslasonar á hringnótabátnum Víði II úr Garði kemur
mjög við sögu á síðustu árum sumarsíldveiða, eða allt til hruns norsk-íslenska síldarstofnsins árið 1968. Árið
1959 veiðir Eggert Gíslason mest allra,
eða 19.638 mál og hann varð aftur aflakóngur 1962 með 32.475 mál og 1963
með 31.916 mál. Árið 1966 er Eggert
skipstjóri á Gísla Árna úr Reykjavík
með 12.962 tonn og aflahæstur en þá
var farið að mæla aflann í tonnum.
Söltunarstöðvar á 20. öld
„Hún þrífur síld eldsnöggt upp úr
stampinum með vinstri hendi, skilar
henni í hina höndina og leggur hana í
tunnuna eftir settum reglum. Vinnuhraðinn svo mikill að u með leið og
hún leggur síld frá sér í tunnuna með
hægri hendi er önnur síld komin úr
stampinum í vinstri hönd. Hún þarf
ekki að líta í söltunartunnuna, hún
raðar í hana með því að þreifa fyrir
sér og virðist vita nákvæmlega hvar
hún lagði niður síðustu síld.“ Fljótustu síldarsöltunarstúlkurnar voru afar
snöggar eins og sést á þessari lýsingu
og og uppskáru góð laun.
Síld var víða söltuð á Vestfjörðum
áður en hún færðist austur fyrir land.
Flateyri var vestasti síldarstaðurinn þar
sem sérstök fyrirtæki eru stofnuð um
síldarvinnslu. Um aldarmótin 1900
er síld aðeins veidd í lagnet til beitu
í Önundarfirði en stórútvegur hófst á
Flateyri þegar hvalveiðistöð var byggð
á Sólbakka við Flateyri. Síld var víða
unnin á Vestfjörðum á þessum tíma,

Eggert Gíslason var mikill aflakóngur
á síldarárunum, ekki síst á Víði II frá
Garði.

m.a. á Uppsalaeyri í Seyðisfirði við
Djúp og í Súðavík og einnig mætti
nefna staði eins og Hesteyri, Ingólfsfjörð, Reykjafjörð, Drangsnes og
Óspakseyri, allt staðir sem ekki eru svo
mjög kenndir við síldarvinnslu í dag.
Höfuðstöðvar síldarvinnslu fyrir Norðurlandi voru á Siglufirði en þar gekkst
Snorri Pálsson fyrir stofnun síldveiðifélagsins árið 1880. Fyrst síldin var söltuð
á Siglufirði 8. júlí 1903 ef undanskilin
eru lítil umsvif Snorra Pálssonar um
skeið 1880. Þar voru starfandi allt að
24 söltunarstöðvar þegar best lét áður
en síldin hvarf árið 1968, m.a. vegna
ofveiði Norðmanna á ungsíld. Saltað
var á flestum stöðum Norðanlands
á 20. öldinni en að Siglufirði undanskildum varð Raufarhöfn fljótlega mjög
stór síldarvinnslubær.
Mest saltað
á Raufarhöfn 1951
Sumarið 1951 sló Raufarhöfn í gegn
sem söltunarstaður en söltunin nam
27.165 tunnum, hún var hæsti söltunarstaðurinn og þar voru þrjár hæstu
söltunarstöðvar landsins. Árið 1967,
þegar síldveiðar voru hvað mestar
hér við land eða á fjarlægari miðum
og allir töldu síldina vera óþrjótandi, komu 10% af gjaldeyristekjum
landsins frá Raufarhöfn en alls nam
verðmæti síldarafurða 44% af útflutningsverðmætum sjávarútvegsins en að
þessari verðmætasköpun stóð aðeins

Bækurnar Silfur hafsins – gull Íslands, sem gefnar voru út árið 2007 eru mikill
hafsjór fróðleiks um síldveiðar Íslendinga frá öndverðu.

4% þjóðarinnar. Þetta sama ár týndist
síldarskipið Stígandi frá Ólafsfirði á
leið til landsins frá síldarmiðunum við
Jan Mayen, sennilega vegna oflestunar,
og ekkert fréttist um afdrif skipsins fyrr
en fimm sólarhringum síðar þegar það
átti að vera í höfn í Ólafsfirði. Við leit
sem þá hófst fannst áhöfnin í gúmmíbjörgunarbátum. Þetta var upphafið að
tilkynningarskyldunni.
Uppgrip urðu í síldveiðum í Hvalfirði og Kollafirði 1947 og 1948 og
þá hugðust margir græða vel en
það fór sannarlega á annan veg þar
sem ekki varð frekar um síldveiði á
þessum slóðum. Græða átti á kaupum
á bræðsluskipinu Hæringi en aðeins
brædd 550 mál þar sem síld var ekki
lengur að hafa fyrir sunnan og engin
þörf á skipinu sumarið 1949. Víða voru
reistar verksmiðjur suðvestanlands sem
og norðan heiða, gullæði virtist fara
um eins og eldur um sinu. Til viðbótar bættist aflabrestur norðanlands
allt til loka sjötta áratugarins. Síldarverksmiðjurnar lentu í miklu basli og
skuldir hrönnuðust upp. Afkastagetan
var svo mikil 1949 að í aflaleysinu það
ár hefði bræðslusíldarmagn þess árs
nægt til vinnslu í fjóran og hálfan sólarhring. Það var allt og sumt.
Offlestun og
fleira á þessum árum
Síldaraflinn árið 1965 var 763 þúsund

tonn, hvorki meira né minna og árið
seinna var hann 770 þúsund tonn. Árið
1968 varð síðan hrun í síldveiðunum
en græðgin var þá stundum svo mikil
að skip voru oflestuð og sukku, t.d.
Reykjaborg RE á Vopnafjarðardýpi
og áðurnefndur Stígandi. Síldarleysið
var algjört reiðarslag sem þjóðin var
lengi að rétta sig úr. Ekkert var t.d.
gert árum saman eftir það á Siglufirði,
beðið var aðstoðar frá ríkisstjórninni til að skapa ný atvinnutækifæri,
allt drabbaðist niður á staðnum,
síldarplön, bryggjur sem og annað.
Þetta andvararleysi átti reyndar við um
fleiri bæi og þorp sem höfðu malað
gull á síldarárunum. Þegar norsk-íslenski síldarstofninn hrundi tóku við
efnahagsörðugleikar, atvinnuleysi og
landflótti. Íslensku síldarstofnarnir
tveir, vorgotssíldin og sumargotssíldin
voru líka hrundir en með friðun og
nákvæmri vísindalegri stjórnun tókst
að byggja sumargotssíldina upp aftur
en vorgotssíldin náði sér aldrei. Í dag
skila veiðar úr þessum stofnum ekki
nema brotabroti af þeim tekjum sem
áður var og í dag er áhrif þeirra á
mannlífið hverfandi lítið miðað við
það sem áður var.
Söltun færðist einnig síðar til
Suðurlands þegar síldin var nokkuð
seinna mikið t.d. á Rauða Torginu og
árið 1980 voru saltaðar 27.489 tunnur
í Þorlákshöfn.

Er fjárfesting í olíuiðnaði ekki arðbær fjárfesting?
Víða um heim eru lífeyrissjóðir að
draga úr fjárfestingum í fyrirtækjum
tengdum jarðefnaeldsneyti. Íslenskir
lífeyrissjóðir hafa keypt hluti í fyrirtækinu Fáfnir Offshore sem þjónustar olíuiðnaðinn en samkvæmt
fréttum á fyrirtækið nú í nokkrum
vanda. Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur í Borgarfirði
velti fjárfestingum lífeyrissjóða
fyrir sér í útvarpsþætti nokkru og
sagði m.a. að íslenskir lífeyrissjóðir
ættu á hættu að tapa miklum fjármunum vegna fjárfestinga sinna í
fyrirtækinu Fáfni Offshore sem er
íslenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í
þjónustu við olíu- og gasborpalla á
norðlægum slóðum. Nú virðist eftirspurn eftir þeirri þjónustu nánast
horfin, að minnsta kosti í bili, vegna
verðhruns á olíumörkuðum. Talið er
að Lífeyrissjóður verslunarmanna
og Gildi lífeyrissjóður eigi þar hvað
stærstan hlut, eða 15-20% hlut hvor
sjóður um sig.

„Vandinn sem steðjar að Fáfni
Offshore og upplýsingarnar um þátttöku lífeyrissjóða í fjármögnun fyrirtækisins vekja upp spurningar um
fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna.
Lífeyrissjóðum er ætlað að varðveita
og ávaxta fjármuni sem tryggja lífeyrisþegum framtíðarinnar áhyggjulaust
ævikvöld og í þessu hlutverki felst
væntanlega að sjóðirnir gætu þurft að
haga fjárfestingum sínum með öðrum
hætti en þeir einkaaðilar úti í bæ sem
á annað borð hafa fjárhagslega getu
til að leggja milljarða í hin ýmsu fyrirtæki og verkefni. Maður hlýtur með
öðrum orðum að álykta, að ef eitthvað
er þurfi lífeyrissjóðirnir að sýna meiri
aðgát en einkafjárfestar og jafnvel að
hugsa fjárfestingar sínar lengra fram
í tímann,“ segir Stefán.
- Hafa lífeyrissjóðirnir fjárfestingastefnu?
„Fjárfestingar í olíuiðnaði hafa
verið nokkuð til umræðu síðustu
mánuði. Þar hefur hugtakið óbrenn-

anlegt kolefni komið við sögu en þar
er átt við kolefni sem til staðar er í
þekktum kolanámum og í þekktum
olíu- og gaslindum og þarf að liggja
þar kyrrt um aldur og ævi ef takast
á að halda meðalhækkun hitastigs
á jörðinni undir 2°C miðað við það
sem var fyrir upphaf iðnbyltingarinnar. Áætlað hefur verið að allt að
80% þess kolefnis sem menn vita um
nú þegar sé óbrennanlegt í þessum
skilningi. Fjármunir sem varið er til
undirbúnings að því að framleiða og
selja eldsneyti úr þessu kolefni eiga
því á hættu að daga uppi, eða verða
að því sem kallast „stranded assets“
á ensku. Sama gildir enn frekar um
fjárfestingar sem miða að því að finna
enn meira kolefni í jörðu, enda hlýtur
allt það kolefni að vera óbrennanlegt
ef ætlunin er að leyfa mannkyninu að
tóra áfram á jörðinni við svipuð kjör
og það hefur gert síðustu 100 árin. Úr
þessum jarðvegi er sprottin hreyfing
sem kennd er við fjárlosun eða „divest-

ment“ og hefur það að markmiði að
fá fjárfesta til að losa um þá fjármuni
sem lagðir hafa verið í kola-, olíu- og
gasgeirann og leggja þá frekar í verkefni sem gagnast gætu þeim sjálfum og
mannkyninu öllu til lengri framtíðar.
Með allt þetta í huga er fróðlegt að
velta því fyrir sér hvort íslenskir lífeyrissjóðir hafi mótað sér einhverja
stefnu um fjárfestingar, eða öllu heldur
ekki-fjárfestingar, í olíuiðnaði og
skyldum greinum. Lausleg skoðun á
heimasíðum 23 starfandi lífeyrissjóða
bendir í öllum aðalatriðum til að svo
sé ekki. Í fljótu bragði virðast aðeins 6
af þessum 23 sjóðum minnast á umhverfismál á heimasíðum sínum.“
Stefán Gíslason segir að vandræðin
sem blasa við Fáfni Offshore og lífeyrissjóðunum sem lagt hafa fé væntanlegra lífeyrisþega í fyrirtækið hafi
ekki endilega beina tengingu við loftslagsmál og óbrennanlegt kolefni. Þau
gefi hins vegar tilefni til að ræða hvort
sjóðir sem sýsli með almannafé þurfi

Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur.

ekki að ráðast í róttæka endurskoðun
á fjárfestingarstefnum sínum, annars
vegar til þess að þetta almannafé endi
ekki sem strandaðar eignir og hins
vegar með tilliti til þeirra tækifæra og
þeirra skyldna sem lífeyrissjóðirnir
hafa til að búa í haginn fyrir framtíðina.
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Línuívilnun er gríðarPáll Pálsson
ÍS og Breki VE legur styrkur fyrir
smíðaðir í Kína smábátaútgerðina
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum
er að láta smíða togara fyrir sig í
Kína sem bera mun nafnið Breki
VE. Hraðfrystihúsið Gunnvör er
einnig að láta smíða nýjan togara,
Pál Pálsson ÍS í sömu skipasmíðastöð en skipin eru systurskip. Stefnt
er að því að skipin verði sjósett í vor
og afhent síðar á þessu ári. Eftirlitsmenn með smíði Páls Pálssonar ÍS
og Breka VE eru Rúnar Bogason,
Finnur Kristinsson og Zhang Hui.
Endurnýjun íslenska fiskiskipaflotans gengur því býsna vel því m.a.
er HB-Grandi að láta smíða fyrir sig
skip í Tyrklandi og fékk tvö uppsjávarveiðiskip á síðasta ári og eigendur
Samherja og stjórnendur Deutsche
Fishfang Union (DFFU) hafa undirritað samning um smíði tveggja skuttogara við norsku skipasmíðastöðina
Kleven í Álasundi í Noregi en skipin
eru hönnuð af Rolls Royce. Haraldur
Grétarsson framkvæmdastjóri DFFU
segir að þetta séu ánægjuleg tímamót í rekstri DFFU en Samherji hefur
átt og rekið félagið í tuttugu ár. Nú
er tækifæri til að byggja upp nýjan
skipastól fyrir félagið og horfa til
framtíðar. Hönnun skipanna gerir
veiðar þeirra umhverfisvænni en

Fyrsti hluti kjalar Breka VE kominn
í brautina.

Nýsmíði DFFU, dótturfyrirtækis
Samherja.

eldri skip, sem er mikilvægt skref
fyrir DFFU og fiskveiðar framtíðarinnar.

BRIMFAXI, tímarit Landssambands
smábátaeigenda, kom út skömmu
fyrir jól. Ítarlegt viðtal er við Þórð
Birgisson frá Húsavík, ungan og
kraftmikinn trillukarl sem skefur
ekkert af hlutunum. Magnús Jónsson veðurfræðingur og fyrrverandi
Veðurstofustjóri lét drauminn rætast og fór á skak, en gerir skarplegar
athugasemdir við fyrirkomulag fiskveiða og rannsókna í Brimfaxa. Grein
er um ný fiskimannasamtök í Evrópu
- og margt fleira. Arthur Bogason,
fyrrverandi formaður LS, er ritstjóri
Brimfaxa.
Á aðalfundi LS í haust var m.a.
fjallað um línuívilnun en á síðastliðnu
fiskveiðiári fengu alls 177 bátar línuívilnun sem náði til 48 löndunarhafna.
Aflinn sem kom til línuívilnunar hjá
bátunum voru 5.015 tonn og fékkst
hann í alls 8.227 róðrum. Meðaltal
ívilnunar í hverri sjóferð var því 610
kg. Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
LS, segir að engum blandist hugur um
að línuívilnun sé gríðarlegur styrkur
fyrir smábátaútgerðina og því ástæða
til að herða róðurinn þar eins og annars
staðar þegar knúið er á um aukinn
veiðirétt.
„Við þinglok á Alþingi um mánaðamót júní – júlí sl. var samþykkt þings-

ályktun frá sjávarútvegsráðherra sem
m.a. varðaði línuívilnun. Hún eins
og strandveiðar, rækju- og skelbætur,
byggðakvótar, afli til áframeldis í þorski
og frístundaveiðar falla undir „pottana“
eins og svo eru nefndir. 5,3% af afla
allra úthlutaðra veiðiheimilda fara í
pottana. Aðrar tegundir en þorskur,
ýsa, steinbítur og ufsi eru svo boðnar
í skiptum á markaði fyrir þessar fjórar
tegundir. Þannig fæst nægjanlegur
afli í pottana til að standa undir þeim
skuldbindingum sem ætlaðar eru til
útgerða sem þaðan fá veiðiheimildir.
Þingsályktunin tók því til áætlunar og
meðferðar þessara 5,3% á yfirstandandi
fiskveiðiári, segir Örn Pálsson.
Í breytingartillögu meirihluta atvinnuveganefndar Alþingis um línuívilnun segir:
• „Greindar verði leiðir til þess að
línuívilnun færist í einhverjum mæli
yfir á báta með beitningarvélar án
þess að hafa verulega neikvæð áhrif
á þær byggðir þar sem úrræðið
skiptir hvað mestu máli, t.d. með
aukinni byggðatengingu ívilnunarinnar. Leitað verði leiða til að setja
vinnsluskyldu á línuívilnunarafla.
Þannig má nútímavæða veiðiskapinn án þess að veikja byggðaáhrif
aðgerðarinnar.“

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS á
aðalfundi landssambandsins.

Örn segir það skoðun sína að með
þessu hafi nefndin verið að taka undir
erindi LS um að línuívilnun eigi rétt á
sér hjá öllum dagróðrabátum. Aukin
umræða á undanförnum árum hafi
leitt til meiri þrýstings fyrir mikilvægi umhverfisvænna veiða. Þar séu
línuveiðar ásamt öðrum veiðum með
kyrrstæðum veiðarfærum (handfæri,
gildrur, net) efstar á blaði. Þannig telur
hann vera gott tækifæri til að ná að efla
línuívilnun enn frekar með þátttöku
allra dagróðrabáta. Auk þess sé stöðug
aukning eftir þeim hágæða afla sem
kemur frá bátum sem stunda þessar
veiðar.

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

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

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

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK
1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260
Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun : IMO2
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MD VÉLAR | Vagnhöfða 12 | 110 Reykjavík | Sími 567 2800 | Fax 567 2806 | hjalti@mdvelar.is | www.mdvelar.is

SJÓMENN OG FISKVINNSLUFÓLK TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

PRENTUN.IS

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG
MARGT FLEIRA...

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar
• Plastkort

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

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is
Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is

20 ALDAN

3. febrúar 2016

„Gagnrýni Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi beinist ekki að utanríkisstefnu
stjórnvalda heldur málsmeðferðinni“
- segir Jens Garðar Helgason, formaður SFS
Utanríkisráðuneytið sendi frá sér
tilkynningu 11. janúar sl. þar sem
farið er ítarlega yfir ummæli sem ég
lét falla í spjallþættinum Vikulokin
á Rás-1 laugardaginn 9. janúar sl. Í
fréttatilkynningunni eru einstök ummæli mín rakin og því haldið fram að
þar fari ég ítrekað með rangt mál. Ég
stend í grundvallaratriðum við þau
orð sem ég lét falla í þættinum en
þykir leitt að ónákvæmni hafi gætt í
framsetningu minni. Stóra myndin
er einfaldlega sú að þær byrðar sem
munu falla á íslenskt atvinnulíf vegna
þátttöku í viðskiptaþvingunum gagnvart Rússlandi eru gríðarlegar.
Löng yfirlýsing Utanríkisráðuneytisins byggir að mörgu leyti á hártogunum og málkrókum. Þannig get ég
nefnt að því er haldið fram að ég fullyrði að eingöngu sé um vopnasölubann
sé að ræða. Þegar hið rétta er að ég vísa
til þess að bannið snúist að stærstum

hluta um bann við sölu á vopnum og
það sé að mínu mati sniðið að daglegum viðskiptum Evrópusambandsins
við Rússland.
Þá er í því haldið fram að ég hafi
fullyrt að stjórnvöld hafi lýst því yfir
að NATO aðild Íslands væri í uppnámi hverfi Ísland frá stuðningi við
viðskiptaaðgerðirnar. Þetta er annað
dæmi um hreinan útúrsnúning þar
sem ég vísa einfaldlega til þess að í
mínum huga séu það hæpin rök að
vísa til þess, sem fleygt hefur verið
fram í umræðunni, að NATO aðild
væri mögulega í uppnámi í ljósi þess
að um áratuga skeið hafi Ísland átt í
farsælum tvíhliðaviðskiptum við Rússland þrátt fyrir að á köflum hafi verið
áherslumunur í utanríkistefnu Íslands
og Rússlands.
Hins vegar vil ég fá að nefna að við
ráðherrann erum sammála um það að
skaði einstaka fyrirtækja skipti ekki

öllu máli í þessu samhengi. Fyrirtækin
eru sterk og öflug alþjóðafyrirtæki með
dreifða áhættu m.t.t. markaða og afurða. Þessu til stuðnings má nefna að
stjórn SFS hefur ítrekað beðist undan
því að ríkið komi til móts við skaða
einstakra fyrirtækja með styrkjum
heldur hvatt til þess að reynt sé að búa
greininni gott rekstraumhverfi. Skaðinn sem við verðum fyrir varða hagsmuni Íslands og íslenska þjóðarbúsins,
laun fólks, gjaldeyrisöflun þjóðarinnar,
skatttekjur, útsvar og fleira. Þetta
snertir því ekki einstaka fyrirtæki
heldur er málið mun víðtækra.
Ég geri mér grein fyrir að staðan
er flókin og það þarf að taka tillit til
fjölda hagsmuna. Samtök fyrirtækja í
sjávarútvegi hafa lagt áherslu á að mat
á þessum hagsmunum fari fram sem
og ítarlega umræða áður en ákvarðanir
sem hafa jafn víðtækar og alvarlegar
afleiðingar fyrir íslenskan efnahag eru

teknar. Þá höfum við bent á að hægt sé
að koma okkar sjónarmiðum á framfæri með öðrum hætti en að taka þátt
í tilteknum viðskiptaþvingunum sem
kosta íslenskt þjóðarbú mun meira en
flestrar aðrar þjóðir.
Það er ekki hlutverk SFS að hafa
skoðun á utanríkisstefnu Íslands, samtökunum ber hins vegar skylda til að
tryggja að tekið sé tillit til hagsmuna
íslensk efnahagslífs við ákvarðanatöku
á grundvelli þeirrar stefnu. Samtökin
hafa síðan síðastliðið sumar lagt sig
fram um að koma upplýsingum um
þessa hagsmuni á framfæri við stjórnvöld og unnið í samvinnu við þau um
að þær megi verða sem gleggstar. Nú
liggja fyrir upplýsingar um hvert þetta
tjón verður til skemmri tíma og hlaupa
þær fjárhæðir á miljörðum eða tugum
miljarða fyrir íslenskt efnahagslíf, erfitt
er hins vegar að átta sig á hvert tjónið
verður til lengri tíma þegar meta þarf

Jens Garðar Helgason.

virði tapaðra viðskiptasambanda. Það
er nú hlutverk stjórnvalda að taka
ákvörðun í þessu máli.
Með virðingu,
Jens Garðar Helgason

Nokkrar staðreyndir vegna umræðu um þvingunaraðgerðir og Rússland
Í yfirlýsingu Utanríkisráðuneytisins segir m.a. að það telji ástæðu
til að minna á nokkrar staðreyndir
um þvingunaraðgerðir og Rússland
vegna fullyrðinga formanns Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS)
í umræðuþættinum Í vikulokin á
RÚV laugardaginn 9. janúar sl. Fram
kemur í máli formanns SFS að hagsmunaaðilar og Alþingi hafi ekki frétt
að Ísland styddi þvingunaraðgerðir
gegn Rússlandi vorið 2014 fyrr en 4-5
mánuðum síðar. Einnig að Alþingi
og hagsmunaaðilar í sjávarútvegi
hafi fyrst heyrt af því í rússneskum
fjölmiðlum í ágúst 2015 að Ísland
hafi framlengt þvingunaraðgerðir
gagnvart Rússlandi. Dagana 6. , 17.
og 20. mars 2014 tilkynntu Bandaríkin um þvingunaraðgerðir gegn
Rússlandi vegna Úkraínudeilunnar.
Hinn 12. mars 2014 átti utanríkisráðuneytið samráðsfund með framkvæmdastjóra SFS og 14. mars 2014
var fjallað um málið í ríkisstjórn.
Hinn 17. mars 2014 gaf utanríkisráðuneytið út fréttatilkynningu þar
sem lýst er stuðningi við þvingunaraðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins gegn Rússlandi vegna
Úkraínudeilunnar og tilkynnt að
Ísland muni einnig beita slíkum
þvingunaraðgerðum að höfðu
samráð við utanríkismálanefnd.
Það samráð fór fram næsta dag,

18. mars. Hinn 21. mars 2014 voru
fyrstu þvingunaraðgerðir Íslands
vegna Úkraínudeilunnar birtar í
Stjórnartíðindum.
Auk fundarins 18. mars 2014
hefur ráðuneytið upplýst utanríkismálanefnd Alþingis reglulega um
framvindu mála í Úkraínu. Þátttaka
í alþjóðlegum þvingunaraðgerðum
hefur verið rædd á fjölmörgum
fundum með nefndinni og eindreginn
stuðningur verið í utanríkismálanefnd
við stefnu stjórnvalda. Tilkynnt var opinberlega um stuðning við aðgerðirnar
í mars 2014, auk þess sem fjallað var
um hann á þingi og í fjölmiðlum, t.d. í
tengslum við ferð ráðherra til Úkraínu
í sama mánuði.
Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi voru
upplýstir á fyrri stigum um þróun
mála, stefnu Íslands og ákvarðanir,
m.a. átti utanríkisráðherra sérstaka
fundi með þeim. Haldnir voru tveir
fundir með hagsmunaaðilum og Íslandsstofu um mögulegar aðgerðir ef
markaðir í Rússlandi skyldu lokast.
Í janúar 2015 varð fréttaflutningur í
Rússlandi t.d. til að auka áhyggjur um
að Ísland kynni að verða fyrir barðinu
á viðskiptabanni Rússa líkt og Noregur
og var þá fundað með útflytjendum.
Samsvarandi fundur var haldinn 5.
ágúst 2015 þar stjórnvöld ítrekuðu vilja
sinn til að aðstoða við að leita uppi nýja
markaði og greiða fyrir viðskiptum.

Ítrekað kemur fram í máli formanns
SFS að þvingunaraðgerðirnar gagnvart Rússland séu vopnasölubann. Aðgerðirnar sem studdar eru af nærri 40
ríkjum eru mun víðtækari. Framan af
snerust þær einkum um takmarkanir
á ferðafrelsi tiltekinna einstaklinga og
frystingu fjármuna þeirra og tiltekinna
fyrirtækja, en eftir að farþegavélin var
skotin niður yfir Úkraínu var hert á
aðgerðunum. Einstaklingum og fyrirtækjum var bætt á bannlista, aðgangur
rússneskra aðila að lánamörkuðum
takmarkaður, viðskipti með hergögn
bönnuð, viðskipti bönnuð með vörur
sem hafa tvíþætt notagildi og viðskipti
takmörkuð varðandi þýðingarmikla
tækni, m.a. í olíu- og orkugeiranum. Ítrekað kemur fram í máli formanns SFS
að engin samstaða sé um þvingunaraðgerðirnar meðal Evrópuríkja og
einstök ríki eigi blómleg viðskipti
við Rússland þrátt fyrir þvingunaraðgerðir og gagnaðgerðir Rússa í formi
innflutningsbann. Evrópusambandið
hefur einróma samþykkt allar aðgerðir
sem farið hefur verið í, nú síðast með
framlengingu aðgerðanna í desember 2015. Öll Evrópuríki eiga áfram í
verulegum viðskiptum við Rússland
enda beinist innflutningsbann Rússa
að matvælum. Aðgerðir Rússa ná ekki
til fjölda vara, t.a.m. til þjónustu nema
að takmörkuðu leyti. Þetta á líka við
um Ísland sem á áfram í nokkrum við-

skiptum við Rússland eins og sjá má
t.d. í þessari frétt.
Í máli formanns SFS kemur fram
íslensk stjórnvöld haldi því fram að
aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu kynni að vera í uppnámi ef
landið styddi ekki þvingunaraðgerðir. Þetta er ekki rétt, stjórnöld
hafa ekki haldið slíku fram. Það að
rjúfa samstöðu vestrænna ríkja hlyti
hins vegar að teljast meiriháttar frávik
frá utanríkisstefnu Íslands. Það væri
ábyrgðarhluti sem kallaði, í besta
falli, á gagnrýnar spurningar nánustu
samstarfsþjóða um vegferð íslenskra
stjórnvalda í alþjóðasamskiptum og
trúverðugleika sem bandamanns.
Slíkt hefði vafalaust neikvæð áhrif
á samskipti við okkar helstu bandamenn, þ. e. þær þjóðir sem Ísland á
mesta samleið með og sameiginlega
hagsmuni. Viðbrögð samstarfsríkja
gætu einnig verið harðari. Það liggur
t.a.m. fyrir að Bandaríkin hafa víðtækar lagaheimildir til að þess að beita
fyrirtæki sem eru í samskiptum við
rússnesk fyrirtæki á bannlista Bandaríkjanna viðurlögum og útiloka þau
frá viðskiptum við bandarísk fyrirtæki. Kunnugt er um dæmi þess að
sænsk og finnsk fyrirtæki hafi verið
sett bannlista í Bandaríkjunum og allar
eigur þeirra í Bandaríkjunum frystar.
Enginn bandarískur aðili getur átt
viðskipti við þessi fyrirtæki. Ekki er

hægt að útiloka að slíkt gæti einnig
beðið íslenskra fyrirtækja ef horfið er
frá þátttöku í þvingununum.
Í máli formanns SFS kemur fram
að utan Rússlands finnist enginn
markaður fyrir frystar loðnuafurðir.
Þessi staðhæfing stenst ekki. Fyrstu
11 mánuði ársins 2015 var seld fryst
loðna og loðnuhrogn til Kína fyrir um
1,3 milljarða króna. Á árunum 2012 og
2013 var fryst loðna seld til Úkraínu
fyrir hátt í 4 milljarða. Á árunum 2014
og 2015 var sama vara seld á Úkraínumarkað fyrir um hálfan milljarð króna.
Formaður SFS segir að til Íslands hafi
enginn háttsettur bandarískur ráðamaður komið í mörg ár. Hér er ekki
rétt með farið. Síðast í september
heimsótti Robert Work, varavarnarmálaráðherra Bandaríkjanna, Ísland
og í október var Benjamin Ziff, aðstoðarráðherra úr utanríkisráðuneyti
Bandaríkjanna staddur hér á landi í tilefni af Hringborði norðurslóða. Hins
vegar er ljóst að einstaka stefnumál
Íslands, líkt og hvalveiðar, hafa haft
áhrif á tíðni heimsókna bandarískra
ráðamanna. Ísland rekur hins vegar
sjálfstæða utanríkisstefnu og lætur
ekki undan þess konar þrýstingi, enda
grundvallast íslensk utanríkisstefna
á virðingu fyrir alþjóðalögum. Það
á við um bæði rétt til hvalveiða sem
og framferði rússneskra yfirvalda í
Úkraínu.

Sjómannafélags Íslands:

Ráðherra taki pokann sinn verði Rússabann framlengt
Á félagsfundi Sjómannafélags Íslands nýverið var eftirfarandi tillaga
samþykkt: .
Evrópusambandið hefur framlengt
viðskiptabann á Rússland sem í hnotskurn snýst um bann við vopnasölu
vegna deilunnar um Krímskaga.
Íslendingar hafa fylgt línunni eins

og hlýðinn hundur, rétt eins og við
höfum stundað vopnasölu til Rússlands! Þvinganir gagnvart Rússum
hafa einungis táknrænt gildi en mikinn skaða fyrir íslenskan efnahag þar
sem Rússar hafa svarað með banni
við innflutningi íslenskra matvæla.
Íslensk stjórnvöld ætla halda vitleys-

unni áfram ef marka má fullyrðingar
utanríkisráðherra, Gunnars Braga
Sveinssonar, sem gerir lítið úr áhrifum
bannsins á íslenskan sjávarútveg.
Það má heita furðuleg afstaða þar
sem Íslendingar eiga mun meira undir
útflutningi til Rússlands en nokkur
önnur vestræn þjóð. Útflutningur til

Rússlands nemur um þrjátíu milljörðum króna og er rétt um eitt prósent
af vergri landsframleiðslu. Sjávarútvegur nemur um 10% af vergri landsframleiðslu svo afkoma hans hefur
áhrif á hvert heimili í landinu. Það er
því mikið í húfi. Í þessu dæmalausa
máli fiskar utanríkisráðherra ekki,

heldur þvert á móti verið sem heimóttarleg fiskifæla. Hann telst skipstjóri
á skútu sem er utanríkisráðuneytið.
Skipstjóri sem ekki fiskar er látinn
taka pokann sinn. Það er algild regla
til sjós. Félagsfundur Sjómannafélags
Íslands krefst þess að ráðherra breyti
afstöðu sinni.

Framtak-Blossi

er orðinn umboðsaðili
fyrir Volvo penta rafstöðvar
og skrúfuvélar á Íslandi

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta
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Sjávarútvegsráðstefnan 2015:

Aðferð til að framleiða
marlýsi hlaut Svifölduna
Sjávarútvegsráðstefnan hefur verið
haldin árlega frá árinu 2010 og
stendur sérstakt félag að henni.
Markmið hennar er að ná saman á
einum stað þversniði af fyrirtækjum
í íslenskum sjávarútvegi til að vinna
að framförum og sókn í greininni.
Undanfarin ár hafa verið afhent
verðlaun á ráðstefnunni fyrir framúrstefnuhugmyndir í sjávarútvegi og
nefnast verðlaunin Svifaldan. Í lok
ársins 2015 hlaut Snorri Hreggviðsson hjá Margildi ehf. fyrstu verðlaun
fyrir að finna upp aðferð til að framleiða marlýsi, lýsi úr makríl, síld og
loðnu til manneldis.
Önnur verðlaun fékk Katla Hrund
Björnsdóttir, nemi við Háskólann á
Akureyri, fyrir hugmyndina ljómandi
krókar. Í henni felst að setja flúr- og
fosfórljómandi málningu á öngla sem
notaðir eru til að laða að fisk að önglinum enn frekar og auka þannig áhuga
fisksins enn frekar að önglinum áður
en hann fer í beituna. Hugmyndin er á
grunnstigi og er hugsuð sem bætt tækni
við línuveiðar og handfæraveiðar.
Þriðju verðlaun fékk Jónas Hallur
Finnbogason fyrir hugmyndina ITS
uppþíðingu sem gengur út á að losa
í sundur blokkfrystan heilan fisk
snemma í ferlinu og þýða staka fiska til
áframvinnslu. Fyrst er hitastigi í blokk-

unum stýrt, þ. e. tempraðar á brettum
fyrir uppþíðingu. Þegar réttu hitastigi
hefur verið náð fara blokkirnar í tæki
sem tekur blokkirnar í sundur þannig
að fiskurinn kemur í stykkjatali úr tækinu. Þaðan fer fiskurinn svo í uppþíðingartank. Tankurinn er rúnnaður og
lokaður, en þannig fæst besta hringrás
sem hægt er að fá í tank.
Kaldhreinsað lýsi úr uppsjávarfisktegundunum
makríl, síld og loðnu
Margildi er sprotafyrirtæki sem hefur
á undanförnum tveimur árum þróað
nýja og einstaka vinnsluaðferð, svokallaða hraðkaldhreinsun, sem gerir
það kleyft að kaldhreinsa lýsi úr uppsjávarfisktegundunum makríl, síld og
loðnu. Fram til þessa hefur ekki verið
unnt að kaldhreinsa á skilvirkan hátt
og fyrrnefnt lýsi til manneldis vegna
mikils magns mettaðra og langra
einómettaðra fitusýra s. k. sterís í lýsinu. Tækjabúnaður og vinnsluþrep
hefðbundinnar lýsisframleiðslu er
nú þegar þekkt en nauðsynlegt er að
bæta inn nýjum tækjabúnaði og nýju
vinnsluþrepi vegna hraðkaldhreinsitækni Margildis. Margildi hefur sótt
um einkaleyfi á hraðkaldhreinsitækninni og er það í forgangi. Gangi það
eftir mun samkeppnisstaða íslenska

Verðlaunahafarnir við merki TM, en tryggingafélagið er einn helsti styrktarðili Sjávarútvegsstefnunnar og starfsmaður TM, Hjálmar Sigurþórsson, afhenti Svifölduna. F.v.: Jónas Hallur Finnbogason, Katla Hrund Björnsdóttir og
Snorri Hreggviðsson.

fiskimjöls- og lýsisiðnaðarins styrkjast
verulega í kjölfarið þar sem skapast
munu forsendur til að reisa og reka
hérlendis sérhæfða lýsisverksmiðju
sem byggir á þessari tækni en tæknin
mun nýtast öllum uppsjávarveiðifyr-

irtækjum og vinnsluaðilum. Fiskimjölsverksmiðjurnar munu styrkja
rekstrargrundvöll sinn með auknu
vöruframboði og sölu á hrálýsi til
manneldis sem e mun verðmætara en
núverandi framleiðsla þeirra.

Áætluð tekjuaukning sem þessi
lausn gæti skapað fyrir fiskimjölsog lýsisiðnaðinn á Íslandi gæti orðið
allt að 10,5 milljarðar króna á ári ef
miðað er við meðalafla áranna 2006
til 2014.

Einfasa og þriggja fasa
240 - 400 volt

Pedrollo
VXC

Öflugar og
traustar
brunndælur.

Pedrollo
NGA1 PRO

Ryðfríar
hringrásardælur.

Pedrollo
Dælur F

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

Pedrollo
CK

Olíu
dælur.

Pedrollo
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur.

Pedrollo
Neysluvatns dælusett
-margar stærðir

með kút, 20 og 60 l.
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