
Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.
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Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.
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PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ
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Viðskiptavinir Wise hafa 
að jafnaði sparað 30-
40% af rekstrarkostnaði 
samanborið við fyrri 
lausnir og hýsingu með 
því að nýta skýjaþjón-
ustu Wise og Microsoft 
á Azure. Mörg af stærri sjávarútvegsfyrirtækjum landsins 
þegar uppfært WiseFish kerfið.  Sjá nánar bls. 9.

Deilt um sölu á Óla á Stað til 
Fáskrúðsfjarðar frá Grindavík
- 1200 tonna bolfiskkvóti fylgdi bátnum
Mjög stór kvótasala átti sér stað í byrjun 
ársins þegar að 30 tonna báturinn Óli á 
Stað GK-99, sem að Stakkavík ehf. átti, var 
seldur til Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðs-
firði. Með bátnum fór um 1200 tonn af 
bolfiskkvóta og fékk Stakkavík í staðinn 
200 tonna kvóta í aflamarkinu, er þetta 
um 3,1 milljarða króna sala. 200 tonna 
kvótinn í aflamarkskerfinu er metinn 
á 600 milljónir króna. Aflamarkskvót-
ann verður þá hægt að nota á Gulltopp 
GK og Kristbjörgu HF sem Stakkavík á. 
Stakkavík hefur um árabil verið stærsta 
fyrirtæki landsins sem gerir út báta í 
krókamarkinu og sett var þak á hámarks-
aflaheimild sem að fyrirtæki í krókamark-
inu mátti eiga, og var þakið sett þannig að 
Stakkavík var alltaf fyrir ofan þakið. Með 
þessari sölu þá mun væntanlega fyrirtækið 
fara undir kvótaþakið í krókamarkinu. 

Hiti var í bæjarfulltrúum í Grindavík 
þegar þeir ræddu sölu á Óla á Stað, sem 
nú heitir Sandfell SU-75 frá Stakkavík til 
Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði. Þeir 
telja bæinn hafa verið hlunnfarinn um 
forkaupsrétt en hyggja ekki á lögsókn. 
Þeir óttast að störf flytjist til Austfjarða í 
kjölfarið. Tilboðið í Óla á Stað var gert í 
nóvembermánuði sl. og gerði Stakkavík 
Grindavíkurbæ viðvart um fyrirhuguð 
viðskipti og bauð bænum forkaupsrétt sam-
kvæmt lögum um fiskveiðistjórnun. Það 
er gert 1. desember og forkaupsrétturinn 
þar með talinn gildur til 28. desember. Í 
kjölfar bæjarráðsfundar þann 2. desember 

var óskað eftir að útgerðarfélög í bænum 
lýstu yfir áhuga sínum með skuldbindandi 
hætti fyrir hádegi 10. desember hvort þau 
hefðu áhuga á að ganga inn í kaupin. Í bréfi 
undirrituðu af bæjarstjóra segir að markmið 
Grindavíkurbæjar sé „að reyna eftir fremsta 
megni að tryggja að aflaheimildirnar hald-
ist í sveitarfélaginu og að viðskiptin verði 
sveitarfélaginu að skaðlausu.“

18-23 störf í húfi
Í minnisblaði bæjarstjóra frá 9. desember 
greinir hann frá samtali sínu við forsvars-
mann Stakkavíkur sem hafi lýst því að til 
að fyrirtækið væri jafnsett nýtti bærinn 
forkaupsrétt sinn yrði einnig að tryggja að 
fyrirtækið fengi 200 tonna kvóta en ekki 
eingöngu fjármuni. Væri báturinn seldur 
án þess að aflaheimildir kæmu á móti gætu 
störfum á sjó fækkað um átta og 10-15 í 
landi. Þann 15. janúar sendir lögmaður 
Loðnuvinnslunnar Grindavíkurbæ bréf þar 
sem hann lýsir því yfir að forkaupsrétturinn 
sé fallinn niður og vísar meðal annars til 
bókunar bæjarráðs frá 10. desember. 

Hvenær er forkaups- 
rétturinn gildur? 
Bréf lögfræðingsins er tekið fyrir á bæj-
arstjórnarfundi 26. janúar, sama dag og 
endanlegur kaupsamningur er undirrit-
aður. Í samræmi við umræður á fundinum 
er bréfinu svarað á þeim nótum að fyrir 
liggi að áhugi hafi verið innan bæjarins á 
að kaupa skipið. Ekki hafi verið hægt að 

ætlast til þess að afstaða væri tekin til þess 
eftir erindi Stakkavíkur og svo virtist sem 
ágreiningur væri milli fyrirtækjanna um 
hvort kaupsamningur lægi fyrir. Bærinn 
líti svo á að fjögurra vikna frestur til for-
kaupsréttar verði ekki virkur fyrr en hann 
liggi fyrir. Bæjarráð fjallar aftur um málið 
2. febrúar og bókar að lagaleg óvissa sé 
uppi. Tveimur dögum síðar er haldin mót-
tökuathöfn fyrir bátinn á Fáskrúðsfirði og 
honum gefið Sandfellsnafnið. Jafnvel þótt 
deilur væru um hvort forkaupsrétturinn 
miðaðist við sölutilboðið í lok nóvember 
eða endanlegan kaupsamning í lok janúar 
er allt svigrúm til svara Grindavíkurbæjar 
liðið og vart hróflað við Sandfelli SU-75 úr 
því sem komið er. 

Óli á Stað GK var frumsýndur á íslensku 
sjávarútvegssýningunni haustið 2014. 
Báturinn var smíðaður á Akureyri hjá 
bátasmiðjunni Seiglu ehf.
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MATVÆLA-
RÁÐGJÖF Rannsóknasjóður síldarútvegsins: 

Styrkir fræðsluefni í 
sjávarútvegstengdu námi
Rannsóknasjóður síldarútvegsins hefur 
styrkt fjölmörg fræðslu- og kynningar-
efni að undanförnu. Matís og Fisktækni-
skólinn í Grindavík hafa unnið saman 
að gerð fræðsluefnis sem hefur fengið 
heitið „Inngangur að fisktækni“ en þar 
er að finna fjölbreyttar og gagnlegar upp-
lýsingar um framleiðslu sjávarafurða. 

Árni Gunnarsson hjá Skottu ehf. og 
samstarfsmenn hafa gefið út mynd-
bandið „Sjómannaskólinn“ sem m.a. 
getur nýst sem kennsluefni fyrir nem-
endur í lífsleikni og líffræði í fram-
haldsskólum. Myndbandið sýnir 
veiðar og vinnslu fiskistofna á Íslands-
miðum. Rannsóknasjóður síldarút-

vegsins hefur einnig styrkt útgáfu 
neðansjávarmynda sem eru aðgengi-
lega á netinu. Um er að ræða 40 stutt 
neðansjávarmyndbönd sem Erlendur 
Bogason og samstarfsmenn hafa gert. 
Hægt er að sækja neðansjávarmynd-
böndin á YouTube og á Strytan.is. 
Rannsóknarsjóðurinn styrkir einnig 
fræðslu- og kynningarefni í sjávarút-
vegstengdu námi við grunnskóla og á 
framhaldsskólastigi. Gerð er krafa um 
að fræðslu- og kynningarefni styrkt 
af sjóðnum verði öllum aðgengilegt á 
netinu án gjalds. 

Útflutningur frá Íslandi 
til Norður-Ameríku 
jókst árið 2015
- sjávarafurðir voru 67% af heildarvirði útflutningsins

Heildar útflutningur til Banda-
ríkjanna jókst milli áranna 2014 
og 2015 um 22%, úr 29 milljörðum 
króna í 35 milljarða króna. Milli 
áranna 2013 og 2014 jókst hann 
um um 1,3%, úr 28,7 milljörðum 
króna í 29 milljarða króna. Sjáv-
arafurðir voru 67% af heildarvirði 
útflutnings árið 2015. Útflutningur 
sjávarafurða árin 2013 og 2014 stóð 
í stað en jókst í tonnum um 30% á 
árunum 2014 og 2015. Miðgengi ís-
lenskrar krónu gagnvart dollarnum 
lækkaði um 13% árin 2014 og 2015. 

Heildar útflutningur til Kanada 
jókst milli áranna 2014 og 2015 um 
52%, úr 4,9 milljörðum króna í 7,5 
milljarða króna. Aukningin er að 
mestu álútflutningur og sjávarafurðir, 
eða 3,6 milljarðar króna. Ef ál er tekið 

út þá eru sjávarafurðir 79% af útflutn-
ingnum 2013 til 2014, jókst um rúm-
lega 7% úr 4,6 milljörðum króna í 
4,9 milljarða króna. Sjávarafurðir 
voru 30% af virði útflutnings ársins 
2012, 52% árið 2013, 46% árið 2014 
og 38% árið 2015 og magnaukning í 
í útflutningi sjávarafurða öll þessi ár. 

Bandaríski markaðurinn er ekki 
lengur í lægð; hagvöxtur eykst, 
neytendur eru jákvæðir, atvinnu-
leysi dregst saman og kaupgeta og 
laun hækka. Markaðurinn er í mik-
illi nálægð við Ísland með góðar 
samgöngur og langa viðskiptasögu. 
Ísland stendur vel í huga neytenda 
í Bandaríkjunum. Verulega aukin 
þjónusta er við markaðinn, bæði 
hvað varðar sjóflutninga og flutn-
inga með flugi. 

Mörg sjávarútvegs-
fyrirtæki í hópi fram-
úrskarandi fyrirtækja
Síðastliðin sex ár hefur Creditinfo 
(Lánstraust) unnið ítarlega grein-
ingu sem sýnir rekstur hvaða 
íslensku fyrirtækja telst til fyrir-
myndar. Fyrir árið 2015 komust 682 
fyrirtæki á listann af þeim 35.842 
sem skráð voru í hlutafélagaskrá. 
Til þess að fyrirtæki komi til greina 
sem Framúrskarandi fyrirtæki 2016, 
þarf það að skila ársreikningi eigi 
síðar en 1. september 2016. Til að 
komast á listann þarf að uppfylla 
eftirtalin skilyrði.
• Hvað gerir fyrirtæki framúrskar-

andi?
• Hafa skilað ársreikningum til RSK 

síðustu þrjú ár.
• Minna en 0,5% líkur á alvarlegum 

vanskilum.
• Að sýna rekstrarhagnað (EBIT) 

þrjú ár í röð.
• Að ársniðurstaða sé jákvæð þrjú ár 

í röð.
• Rekstrarform ehf., hf. eða svf.

Af 25 efstu fyrirtækjunum á þessum 
lista eru 9 sjávarútvegsfyrirtæki eða 
fyrirtæki sem þjóna sjávarútveginum. 
Framan við nöfn þeirra er röð þeirra 
á lista Creditinfo.
 1. Samherji
 5. Stálskip 
 6. Síldarvinnslan
 8. HB Grandi
 12. Ísfélag Vestmannaeyja
 15. Eimskip
 16. FISK Seafood
 19. Skinney-Þinganes
 25. Gjögur

ísfélag Vestmannaeyja er á lista Crei-
ditinfo.

Fjölbreyttur stuðningur 
Landsbankans við 
samfélag og sjávarútveg
„Landsbankinn styrkir fjölmörg 
samfélagsverkefni, þar með talið 
verkefni tengd sjávarútvegi, einkum 
með þrennum hætti; í gegnum Samfé-
lagssjóð bankans, með gagnkvæmum 
samstarfssamningum og fyrir tilstilli 
útibúa,“ segir Haukur Ómarsson, for-
stöðumaður sjávarútvegs- og landbún-
aðarsviðs Landsbankans. „Undir hatti 
Samfélagssjóðs eru þrjár aðskildar 
úthlutanir – námsstyrkir, samfélags-
styrkir og umhverfisstyrkir. Stofnanir, 
félög og einstaklingar tengdir sjávar-
útvegi geta sótt um styrki úr Samfé-
lagssjóði sem auglýstir eru reglulega. 
Sérstakar dómnefndir fara yfir um-
sóknir og fagfólk utan bankans skipar 
meirihluta í öllum dómnefndum. 
Útibú bankans styðja einnig veglega 
við bakið á samfélagsverkefnum í 
heimabyggð. Gott dæmi um það eru 
bæjarhátíðir s.s. Menningarnótt í 
Reykjavík, Ljósanótt í Reykjanesbæ og 
Sjóarinn síkáti í Grindavík sem haldin 
er ár hvert um sjómannadagshelgina. 
Einnig styrkja þau fjölmörg önnur ver-
kefni, stór sem smá. 

Sem dæmi um samstarfssamninga má 

nefna að Landsbankinn er aðili að Sjáv-
arklasanum á Grandagarði og þá styrkti 
bankinn Hátíð hafsins í Reykjavík í fyrra. 
Loks má nefna sem dæmi að bankinn 
hefur styrkt verkefnið „Rent a Rod“ við 
höfnina í Reykjavík en þangað er ungum 
grunnskólakrökkum boðið að koma og 
kynnast fiskveiði í sjó af eigin raun.“

Bakhjarl Landsbjargar
Slysavarnafélagið Landsbjörg og Lands-
bankinn hafa skrifað undir samning um 
að bankinn verði einn af aðalstyrktar-
aðilum félagsins. Samningurinn er til 
þriggja ára. Landsbankinn vill með þessu 
styðja við bakið á öflugu slysavarna- og 
björgunarstarfi Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar á sjó og landi. Félagið 
er landssamtök björgunarsveita og 
slysavarnadeilda á Íslandi og eru ein 
stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi. 

Öndvegissetur  
um verndun hafsins
Landsbankinn er einn af bakhjörlum 
Hafsins, öndvegisseturs um verndun 
hafsins, en setrinu er ætlað að vinna 
að útfærslu hugmynda um verndun 
hafsins með því að draga úr mengun 
með grænni tækni. „Verkefnið er í 
senn umfangsmikið og metnaðarfullt 
og er stutt af fjölmörgum aðilum, s.s. 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 
Reykjavíkurborg, Landsbankanum, Há-
skóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík, 
Hafrannsóknastofnun, Orkustofnun, 
Samtökum iðnaðarins, Samtökum fyr-
irtækja í sjávarútvegi, Granda hf. , Clean 
Tech Iceland, sem eru samtök fyrirtækja í 
grænni tækni, og fjölda tæknifyrirtækja. 
Hafið verður vettvangur samstarfs fyr-
irtækja, opinberra aðila og rannsóknar-
stofnana sem vilja vinna að hafverndar-
málum á alþjóðavettvangi,“ segir Haukur 
Ómarsson. 

Landsbankinn er öflugur styrktaraðili 
íslensks sjávarútvegs.

„Stolt af því að vera 
komin af sjómönnum“
- segir Halla Tómasdóttir, frambjóðandi  
til embættis Forseta Íslands

Ég er stolt af því að vera komin 
af sjómönnum og fólki sem hefur 
lagt sitt af mörkum fyrir verkafólk. 
Langafi minn var sjómaður og var 
einn stofnenda verkalýðsfélagsins 
í Bolungarvík og sat í fyrstu stjórn 
þess félags. Afi minn var sjómaður 
og síðar útgerðarmaður í Djúpuvík 
þar sem móðir mín ólst upp. Hann 
kom einnig að stofnun verkalýðs-
félags Árneshrepps og var fyrsti 
formaður þess félags. Pabbi, sem 
er alinn upp í Skagafirði, sótti sjó-
inn áður en hann lærði pípulagnir 
og vaknaði nær alla tíð á 4ra tíma 
fresti eins og hann gerði árin á 
sjónum. Ég er alin upp á Kársnes-
inu í Kópavogi en var svo lánssöm 
að læra ung að vinna, kynnast vel 
bæði sveitastörfum og fiskvinnslu. 
Ég var í sveit öll sumur í bernsku og 
vann í fiski bæði í Neskaupsstað og 
á Djúpavogi þar sem vaktin byrj-
aði kl. 6 á morgnana og lauk ekki 
fyrr en seint á kvöldin. Eignmaður 
minn er úr Grindavík, pabbi hans 
er sjómaður og hann vann sjálfur 

við fiskvinnslu frá unga aldri. Þessi 
reynsla hefur sýnt mér vel hversu 
mikilvægir grunnatvinnuvegir 
landsins eru og hversu mikil verð-
mæti liggja í störfum þeirra sem þau 
vinna hringinn í kringum landið. Á 
hringferð minni um landið undan-
farnar vikur hefur mér þótt ákaflega 
verðmætt að kynnast öllu því góða 
fólki sem starfar til sjávar og sveita 
og hefur í hávegum okkar gömlu 
og góðu dyggðir um dugnað og 
ósérhlífni. 

Ég ákvað að bjóða mig fram til 
embættis forseta Íslands vegna þess 
að ég vil gera gagn. Mig langar að 
búa í manneskjulegu samfélagi, sem 
er gjöfult fyrir alla og grípur þá sem 
á hjálp þurfa að halda. Ég vil búa á 
Íslandi þar sem allir skipta máli. Ég 
veit að ég er ekki ein um það. Það er 
nefnilega þannig að þegar við tölum 
saman sem manneskjur þá erum við 
miklu oftar sammála en ósammála. 
Allavega um þá hluti sem virkilega 
skipta máli. 

Sem forseti myndi ég vilja leiða 

samtal þjóðarinnar um framtíðina. 
Hvernig ætlum við að sameinast um 
framtíðarsýn, hvernig ætlum við að 
tryggja fjölbreytni í atvinnu og bú-
setu, hvernig ætlum við að tryggja 
að tækifærin sem felast í aukningu 
ferðamanna ógni ekki okkar samfé-
lagi og náttúru, hvernig ætlum við að 
stuðla að því að börnin okkar velji að 
búa á Íslandi. Góður forseti þarf að 
hafa dugnað og eljusemi til að bera, 
ég á nóg af slíku og mun leggja mitt 
af mörkum við að byggja upp rétt-
látt og manneskjulegt samfélag. Ég 
leita stuðnings ykkar kæru sjómenn, 
vinnum saman að því að á Íslandi 
skipti allir máli. Ég óska ykkur til 
hamingju með sjómannadaginn 2016. 

Halla Tómasdóttir

Halla Tómasdóttir.
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Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift byggð á
 Microsoft Dynamics NAV bókhaldsker�nu 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins í mánaðarlegri áskrift. 
Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á www.navaskrift.is

Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:

Rafræn móttaka reikninga

Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft. 

Microsoft Azure

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald

Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
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„Vilji er til að bæta aðstöðu sjómanna og horfa 
enn frekar til meiri gæða og ferskleika í hráefni“
- segir Jens Garðar Helgason, formaður SFS, Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
Á Sjómannadaginn, sem nú ber upp 
á 5. júní, eru öll fiskiskip í landi, 
sjómenn dvelja hjá sínum fjöl-
skyldum og allflestir taka þeir þátt 
í hátíðarhöldum með einhverjum 
hætti með fjölskyldum sínum og/
eða með öðrum sjómönnum eða 
landkröbbum. Jens Garðar Helgason, 
formaður SFS, Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi, var spurður hvort 

hann teldi sjómannadaginn eins 
mikilvægan fyrir sjómannastéttina 
og hann var fyrr á tímum og tilgangur 
hans gleymdist kannski í kannski í 
skemmtiatriðum og hátíðarhöldum. 

„Árið 2006 tók ég að mér að vera for-
maður Sjómannadagsráðs Eskifjarðar,“ 
segir Jens Garðar. „Fjarað hafði undan 
hátíðarhöldum á deginum og færri og 
færri sem vildu gefa sér tíma í að halda 

uppá Sjómannadaginn. Í mínum huga 
var það ekki möguleiki í stöðunni að 
láta Sjómannadaginn deyja út á Eski-
firði. Ég er enn í Sjómannadagsráði 
en lét nýlega af störfum sem formaður 
ráðsins. Í dag er þetta fjögurra daga 
hátíð þar sem hápunkturinn, í mínum 
huga, er heiðrun sjómanns og blóm-
sveigur lagður að sjómannsstyttunni 
þar sem við minnumst allra þeirra 
sjómanna sem aldrei áttu afturkvæmt 
heim og hvíla í votri gröf. 

Sjómannadagurinn hefur tvenns-
konar merkingu í mínum huga í dag. 
Í fyrsta lagi til að minna á hlutverk og 
mikilvægi sjómannastéttarinnar fyrir 
land og þjóð, ekki síst í öllum þeim 
byggðarlögum þar sem útgerð er 
stunduð. Hann er áminning um mik-
ilvægi sjósóknar og stöðu sjómanna 
- ekki síst með áherslu bætt öryggi og 
aðbúnað fyrir sjómenn. Í öðru lagi 
þá sýnum við þeim sjómönnum, sem 
hafa lagt svo mikið af mörkum fyrir sín 
samfélög, virðingu sem og minnumst 
þeirra sem lotið hafa í lægra haldi í 
baráttunni við Ægi.“
- Hver eru þín skilaboð sem formaður 
SFS til sjómanna á þessum hátíðisdegi 
þeirra? 

„SFS hefur átt gott og farsælt sam-
starf við sjómenn og sjómannafor-
ystuna. Sjávarútvegur er ein órjúfanleg 
keðja útgerðar, vinnslu og sölu þar sem 
nauðsynlegt er að allir vinni saman 
að bættum og betri hag starfsmanna 
til sjós og lands. Undanfarin ár hefur 
mikil endurnýjun átt sér stað í fiski-
skipaflotanum - þar sem vinnuaðstaða, 
öryggi og annar aðbúnaður fyrir sjó-
menn er til fyrirmyndar. Er þessi þróun 
ánægjuleg og sýnir styrk greinarinnar 
og vilja til að bæta aðstöðu sjómanna 
og horfa enn frekar til meiri gæða og 
ferskleika í hráefni.“

- Er ekki slæmt að haldið sé upp á sjó-
mannadaginn án þess að nýir kjara-
samningar liggi fyrir? 

„Góður gangur hefur verið í við-
ræðum við sjómannaforystuna og hef 
ég fulla trú á því að samningar klárist 
núna á allra næstu misserum. Auðvitað 
væri ánægjulegt ef búið væri að ganga 
frá samningum fyrir Sjómannadag en 
tilgangur hans, eins og ég rakti hér að 
framan, hefur mun breiðari skýrskotun 
en einungis það sem snertir kjaramál.“
- Þú hefur sagt að umræðan um sjáv-
arútveg hafi breyst eftir að SFS voru 
stofnuð. Nú þegar hluti fiskeldisins, 
sölufyrirtækin ásamt öðrum sjávar-
útvegsfyrirtækjum séu saman í sam-
tökum beinist kastljósið að því hvað 
virðiskeðjan frá veiðum, vinnslu og sölu 
sé flott og öflug. Á hvaða vegu hefur 
umræðan breyst? 

„Með stofnun SFS skapaðist sam-
eiginlegur vettvangur fyrir íslenskan 
sjávarútveg. Íslenskur sjávarútvegur 
er á mörgum sviðum leiðandi í heim-
inum - og margar þjóðir horfa til þess 
hvernig við höfum gert hlutina. Má þar 
nefna sjálfbærni og ábyrgar fiskveiðar, 
áhersla á gæði og fullnýtingu aflans 

og síðast en ekki síst öll sú nýsköpun 
sem hefur skapast í kringum greinina. 
Í dag horfum við á greinina í heild og 
hvaða ótrúlega starf og framþróun á 
sér stað inní fyrirtækjunum, í þjón-
ustu og tæknigeiranum og uppbygging 
þekkingar og nýsköpunar um allt land. 
Við eigum svo góðar sögur allstaðar 
af á landinu og þegar að þær komast 
til skila og stjórnmálamenn og aðrir 
sjá hvað það eru ótrúlega flottir hlutir 
að gerast um allt land þá breytist um-
ræðan og meiri skilningur verður á því 
hvernig sjávarútvegurinn er að virka í 
íslensku samfélagi.“
- Svo vitnað sé til þinna orða hafa 
útgerðarmenn oft verið harðir í um-
ræðunni hér áður fyrr. Skemmdi það 
kannski fyrir og hefur umræðan „mýkst” 
og þá hvernig? 

„Það er engum einum um að kenna 
hvernig umræðan um atvinnugrein-
ina var orðin. Auðvitað verður maður 
ennþá var við neikvæðar raddir gagn-
vart greininni en með upplýstri og 
skynsamari umræðu - þar sem hvatt 
er til samstarfs og samvinnu, þar sem 
bent er á hvað greinin er fjölbreytt og 
leiðandi á sínu sviði á heimsvísu, þá 
finnst mér að við höfum náð að taka 
umræðuna um íslenskan sjávarútveg 
á annað plan. Þjóðinni og þeim þús-
unda manna og kvenna sem í greininni 
starfa er ekki bjóðandi að umræðan um 
eina helstu atvinnugrein landsins sé á 
þeim nótum sem hún var oft á. Enda 
hefur það alltaf verið mitt mottó í öllu 
sem ég geri að það vex aldrei neitt gott 
uppúr jarðvegi neikvæðni og niðurrifs. 
Ég hef þá trú að flestir landsmenn séu 
stoltir af því hvað við Íslendingar eigum 
framsækinn og flottan sjávarútveg. Ég 
óska sjómönnum um allt land til ham-
ingju með daginn, “ segir Jens Garðar 
Helgason. 
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BLAÐINU ER DREIFT Í 35.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI Á ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Sjómannadagurinn hefur í tímans rás orðið hátíðisdagur allra landsmanna. 
Fiskimannaþjóðin, eins og vinsælt er að nefna okkur á þessum degi fagnar 
þá hetjum hafsins og þær þá heiðraðar verðskuldað með með ýmsum hætti. 
Því miður gleymast þessar hetjur hafsins oft alla hina daga ársins, hetjudáðir 
þeirra vilja gleymast aðra daga ársins. En við værum hálfgerð útnáraþjóð 
norður í hafi ef ekki nyti öflugrar útgerðar, hágæða fiskafla og framsækinnar 
sjómanna, en samspil þessara þátta setur okkur á bekk með þjóðum þar sem 
einna best er að lifa á þessari jarðkringlu.

Á Austurlandi voru sjómenn heiðraðir með þessum kveðskap fyrir nokkrum 
árum;

Ég heiðra vil hugaða herra
og hylla með hjarta míns óð,
með árunum orkan vill þverra 
og þrjóta mun þolgæðisglóð.
Í beljandi stórsjó var barist
Við borðstokkinn þrauka þeir enn
Þó vinirnir falli og farist
þá finnast enn hugdjarfir menn.

Víða er sjómannadagurin haldin með glæsibrag, og það ekki bara í stærri sveitarfé-
lögunum. Á Flateyri verður á laugardeginum boðið upp á dörgkeppni, sögugöngu 
um Flateyri, fótbolta, skemmtun þar sem sjá má m.a. hjólbörukeppni, reipitog, 
þrautabrautir og fleira, bryggjufjör þar sem hetjur reyna með ser í koddaslag, 
flekahlaupi og kappróðri og loks kaffihlaðborð kvenfélagsins Brynju, fiskisúpu í 
boði Fiskvinnslu Flateyrar og loks dansleik. Á sjálfan sjómannadaginn er messa 
í Flateyrarkirkju og sigling eftir hádegið. Á öðrum stöðum eru hátíðarhöld 
hógværari, t.d. í Reykjanesbæ þar sem verður sjómannamessa í bíósal Duus 
safnahúsa á vegum Ytri-Njarðvíkurkirkju, súpa eftir messu, og aldraðir sjómenn 
stíga á stokk og segja frá.

HRAFNISTUMENN
Íslands Hrafnistumenn
lifðu tímamót tvenn,
þó að töf yrði á framsóknar leið.
Eftir súðbyrðings för
kom hinn seglprúði knörr,
eftir seglskipið vélknúin skeið.
En þótt tækjum sé breytt,
þá er eðlið samt eitt -
eins og ætlunarverkið, er sjómannsins beið.

Til að vera örlítið jarðbundinn má geta þess að fiskafli íslenskra skipa í apríl-
mánuði sl. var rúmlega 104 þúsund tonn, sem er 39% meiri afli en í apríl í fyrra. 
Uppsjávarafli jókst um 60%, fór úr tæpum 36 þúsund tonnum í rúm 57 þúsund 
tonn. Botnfiskafli jókst um 17%, úr tæpum 37 þúsund tonnum í rúm 43 þúsund 
tonn, þar af þorskafli tæp 20 þúsund tonn. Á 12 mánaða tímabili hefur aflamagn 
hins vegar minnkað um nærri 164 þúsund tonn á milli ára, sem er mest megnis 
vegna minni uppsjávarafla. Aflinn í apríl metinn á föstu verði var 32,7% meiri en 
í apríl 2015. En í lokin, til hamingju með daginn, sjómenn og ykkar fjölskyldur.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Íslands Hrafnistumenn 
lifðu tímamót tvenn

Leiðari

Bjart framundan
Í lífi þjóðar skiptast vissulega á skin 
og skúrir - og oftar en ekki hefur það 
oltið á því hvernig áraði í sjávarút-
veginum hvort framtíðarhorfurnar 
væru málaðar björtum eða dökkum 
litum. Í dag leyfi ég mér að fullyrða 
að við höfum ærna ástæðu til að horfa 
vonglöð til framtíðar hvað varðar 
íslenskan sjávarútveg. Mig langar 
hér að tiltaka sex atriði sem renna 
stoðum undir þessa fullvissu mína. 

Í fyrsta lagi þá eru vísitölur síðustu 
tveggja ára fyrir þorsk þær hæstu frá 
upphafi rannsókna árið 1985 sam-
kvæmt rannsóknum Hafrannsóknar-
stofnunar. Þessi niðurstaða er mikið 
gleðiefni og sýnir umfram allt árangur-
inn af ábyrgri og sjálfbærri fiskveiði-
nýtingu. Nú erum við að uppskera 
árangur sem aðrar þjóðir taka eftir og 
leita til Íslands í æ ríkari mæli eftir sér-
þekkingu okkar. Verðum við að standa 
vel að því enda er vendarstefna æ oftar 
meðalið gegn ofveiði fremur en sjálf-
bær nýting auðlinda. 

Í öðru lagi þá eru Íslendingar að 
fá hærra verð fyrir hvern þorsk sem 
kemur að landi en flestar aðrar þjóðir. 
Mikil gæði og öflugt markaðsstarf eru 
hér lykilþættir en segja þó ekki nema 
hálfa söguna. Við erum nefnilega farin 

að nýta miklu betur allan fiskinn; bein 
og roð og slóg og hvaðeina. Nú er svo 
komið að fiskúrgangur heyrir nánast 
sögunni til þökk sé frumkvöðlastarfi 
- þetta eru allt verðmæti sem nýtast í 
hvort heldur sem er í tískuvörum eða 
háþróuðum vörum til lækninga. 

Í þriðja lagi þá fékk ég það rækilega 
staðfest þegar ég sótti sjávarútvegssýn-
inguna í Brussel nýverið hve framarlega 
á heimsvísu mörg íslensk tæknifyrir-
tæki eru við framleiðslu á tækjum og 
tæknilausnum við veiðar og vinnslu. 
Þessar tæknilausnir snúa m.a. meiri og 
betri kælingu, betri nýtingu og auknum 
gæðum. Það er hreint út sagt magnað 
að sjá framfarirnar sem orðið hafa á 
síðustu árum á þessu sviði 

Í fjórða lagi þá er sá munur í ís-
lenskum sjávarútvegi og erlendum 
að víðast hvar nýtur hann styrkja frá 
hinu opinbera. Á Íslandi aftur á móti er 
þessu þveröfugt farið. Hér stendur sjáv-
arútvegurinn á eigin fótum og leggur til 
samfélagsins í formi skatta, atvinnu og 
framþróunar innan geirans í samstarfi 
við stjórnvöld. 

Í fimmta lagi þá bind ég miklar vonir 
við að samvinnuverkefni fyrirtækja og 
stofnana sem unnið er undir gunn-
fána Íslenska sjávarklasans og kallast 

„Fish and Ships“ muni koma frábærum 
hlutum til leiðar. Verkefnið byggir á því 
að kynna íslenskar lausnir erlendis við 
öllum þeim áskorunum sem upp kunna 
að koma í sjávarútvegi. 

Í sjötta lagi eru það svo íslensku sjó-
mennirnir sem hafa í gegnum tíðina 
sótt þjóðinni björg í bú. Um fjögur 
þúsund einstaklingar sem hafa staðið 
vaktina og sótt afurðina sem hefur 
verið okkur svo mikilvæg. Það er 
engin tilviljun að íslenska þjóðin hylli 
þá á fyrsta sunnudegi júnímánaðar ár 
hvert og fánar blakti hvarvetna um 
borg og bæ, íslenskum sjómönnum til 
heiðurs. Sjómönnum öllum og fjöl-
skyldum þeirra óska ég til hamingju 
með daginn. 

Gunnar Bragi Sveinsson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra.

jens Garðar Helgason, formaður SFS.



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 þrýsti- 
stillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, segul-
lokum og fl. 
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Stjórn- og gæslubúnaður til 
notkunar á sjó og landi

• Hitaliðum 
• Þrýstiliðum
• Hitanemum
• Þrýstinemum
• Segullokum   
• Segulloka- 

spólumum

• Mótorrofum
• Yfirálags- 

vörnum
• Tímaliðum    
• Mjúkræsum
• Og fl.

Bjóðum 
mikið úrval af
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Aflinn ofurkældur um 
borð í Málmey SK-1
Ár er síðan þróunarverkefni Fisk 
Seafood, Skagans og 3x var tekið í 
notkun um borð í togaranum Mál-
mey SK-1 á Sauðárkróki. Sett var 
upp íslaust kælikerfi um borð og nýtt 
vinnsludekk með það að markmiði að 
ofurkæla fisk um borð. Sigurjón Ara-
son, yfirverkfræðingur Matís, segir 
að vinnan um borð í Málmeynni gæti 
reynst mikilvægt framfaraskref í átt 
að auknum afurðagæðum. 

„Það þarf fyrst og fremst að hrósa 
fyrirtæki eins og Fisk Seafood fyrir 
að þora að leggja í þróunarverkefni 
sem þetta,“ segir Ingólfur Árnason, 
forstjóri Skagans. „Það voru sumir sem 
hristu bara hausinn þegar talað var um 
að sleppa ís úr jöfnunni en enginn ís 
er notaður til að kæla fisk um borð í 
Málmey. Þess í stað er notast við sjó 
sem kældur er niður fyrir núll gráður. 

Ofurkældur um borð
Ofurkælingu má skilgreina sem bilið 
á milli núll gráða og þess að fyrstu 
ískristallar myndist í holdinu. Það 
gerist til að mynda ekki í þorskflaki 
fyrr en við tæplega mínus 0,8 til mínus 
1,0 gráðu. Þannig er hægt að kæla fisk 
vel niður fyrir núll gráður án þess að 
vatn í holdinu frjósi. Hvar nákvæmlega 
mörkin liggja veltur á vatnsinnihaldi 
sem getur verið breytilegt. Kostirnir við 

nýja kerfið eru margir. Því betur sem 
fiskurinn er kældur því hægar fer hann 
í gegnum dauðastirðnun og það leiðir 
til þess að minna los verður í holdinu. 
Þá auki kerfið afköst og geri það að 
verkum að hægt sé að veiða og vinna 
meiri afla á skemmri tíma. 

Hráefnið þolir  
vinnslu betur
Hólmfríður Sveinsdóttir er fram-
kvæmdarstjóri IceProtein, sem er 
rannsóknar og þróunarfyrirtæki í eigu 
Fisk Seafood, segir að fyrst og fremst 
sé hægt að vinna fiskinn lengur. Hann 
sé þéttari og gangi betur í vélarnar, 
flakist betur og þoli álagið betur. Nýja 
kerfið á skila auknum gæðum. Bætt 
kæling skilar sér í minni örveruvexti 
og hægi á öllum skemmdaferlum því 
fiskurinn fer mun hægar í gegnum 
dauðastirðnun og skemmdaferlar hefj-
ast í raun ekki fyrr að henni lokinni. 

HB Grandi og Samherji munu nota 
sambærileg kæli- og vinnslukerfi 
um borð í nýjum skipum sem eru í 
smíðum. Þar verður þó möguleikinn 
um notkun íss fyrir hendi. Það er 
ákveðinn öryggisventill ef hitaálag á 
fiskinn eykst. Ljóst er þó að alltaf má 
gera betur. Þetta snýst um að fá sem 
mest fyrir hvert afurðarkíló, en ekki 
sem flest afurðarkíló. 

Málmey SK við bryggju á Sauðárkróki.

Hornfirðingar ósáttir við takmark- 
aðar rannsóknir á Grynnslunum
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Horna-
fjarðar ályktaði á fundi sínum þann 10. 
maí sl. um tillögu til þingsályktunar 
um samgönguáætlun sem er til um-
ræðu í Alþingi. Bæjarstjórn tók undir 
bókun bæjarráðs, sem hljóðar svo; 

„Bæjarráð gerir alvarlega 
athugasemd við áætlaðar fjárhæðir til 

rannsókna á Grynnslunum og innsigl-
ingu um Hornafjarðarós. Einnig furðar 
bæjarráð sig á hve litlum fjármunum er 
varið til fækkunar á einbreiðum brúm 
á þjóðvegum landsins. Færa má fyrir 
því haldbær rök að slíkar framkvæmdir 
eru ein mesta öryggis- og samgöngubót 
á þjóðvegum.“

Djúpivogur: 

Fiskverkun og 
regnbogasilungsslátrun 
hjá Búlandstindi
Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar hefur 
fólk við Berufjörð vafalaust dregið 
fisk úr sjó á sama hátt og lýst er í Ís-
lendingasögum, og lifað af því sem 
land og sjór gaf. Frá miðöldum ís-
lenskrar byggðar eru til sagnir um 
erlenda fiskimenn við Berufjörð, 
danska, hollenska og e.t.v. frá fleiri 
þjóðum. Á síðari hluta 19. aldar var 
blómleg útgerð frá Djúpavogi. Þaðan 
sigldu til veiða allstór þilskip (skútur) 
og veiddu hákarl, þorsk o. fl. Laust 
fyrir aldamót 1900 lagðist þessi út-
gerð niður og um skeið voru fiski-
veiðar mest stundaðar á árabátum 
á grunnmiðum. Árið 1905 er talið 
að fyrsti vélbáturinn hafi komið til 
Djúpavogs og næstu árin komu svo 
fleiri litlir vélbátar, mest svokallaðar 
trillur. Á árunum 1920-30 voru bátar 
frá Seyðisfirði, Norðfirði og Eskifirði 
gerðir út frá Djúpavogi. Upp úr 1940 
eru keyptir stærri bátar til Djúpa-
vogs, m.a. Papey o. fl. og um 1950 er 
keyptur 100 tonna bátur, Víðir frá 
Akranesi, síðar nefndur Mánatindur. 
Með komu hans var fiskur sóttur 
lengra og landað með nokkurra daga 
millibili, (útilegubátur). Um og upp 
úr 1960 bætast fleiri stór og góð skip 
við flotann og voru þá stundaðar tog-
veiðar, netaveiðar og síldaveiðar með 
hringnót. 

Á árunum 1970-80 var talsverð 
rækjuveiði í Berufirði. Handfæra- 
línu- og netaveiðar stundaðar á minni 
bátum í áratugi og síðustu árin mest 
á hraðskreiðum vélbátum (hraðfiski-
bátum). Árið 1946 var Búlandstindur 
hf. stofnaður af frumkvæði Kaupfélags 
Berufjarðar og annarra heimamanna 
og hóf byggingu frystihúss á Djúpa-
vogi. Tók það til starfa um árin 1947-
1948. Um sama leyti komu til staðarins 
fullkomnari bátar, eins og Mánatindur, 

sem þá var stærsti bátur á Austfjörðum. 
Næstu áratugi á eftir rak Búlandstindur 
hf. margþætti starfsemi á Djúpavogi, 
svo sem fiskvinnslu, bræðslu og fiski-
mjölsverksmiðju, auk fiskvinnslu á 
Breiðdalsvík. Nýtt frystihús var byggt 
upp úr 1980 og fiskiskipaflotinn efldur 
jafnt og þétt og náði hámarki á 10. ára-
tugnum þegar fyrirtækið gerði m.a. 
út Sunnutind SU og aflamarksskipið 
Mánatind SU. 

Í desember 1998 keypti Vísir hf. í 
Grindavík meirihluta í Búlandstindi hf. 
og hóf þar fiskvinnslu. Nokkrum árum 
síðar lagði Vísir þá vinnslu af og flutti 
vinnsluna og kvótann til Grindavíkur. 
Eitthvað af starfsfólki Vísis flutti frá 
Djúpavogi til Grindavíkur. Markviss 
uppbygging laxeldis í Berufirði hófst 
formlega árið 2002. Fiskeldi Austfjarða 
er með leyfi fyrir allt að 8.000 tonna 
eldi í sjókvíum í Berufirði. 

Á annan tug strandveiði-
báta landa á markaði
Sigurjón Stefánsson, fram-
kvæmdastjóri Fiskmarkaðar Djúpa-
vogs, segir að fiskverkun hafi verið 
endurvakin hjá Búlandstindi af 
heimamönnum sem eiga fyrirtækið 
í dag. „Fyrirtækið fékk úthlutað sér-
stökum 300 tonna byggðakvóta frá 
Byggðastofnun auk þess sem þar er 
einnig unninn regnbogasilungur sem 
alinn er í kvíum á Berufirði. Í dag 
er atvinnuástand hér á Djúpavogi 
gott, meira en nóg að gera og jafnvel 
vantar fleira fólk til vinnu. Gallinn 
er sá að það vantar húsnæði fyrir þá 
sem hingað vilja flytja, ég tel að hér sé 
slegist um alla húskofa!

Um 20 strandveiðibátar, að megn-
inu til heimabátar, eru að landa hér á 
markaðinn en veiði hefur verið góð 
hjá þeim að undanförnu. 

Regnbogasilungur á mark-
að í Kanada og Japan
Elís Hlynur Grétarsson, vann hjá Vísi 
allt þar til fyrirtækið flutti alla starfsem-
ina og kvótann til Grindavíkur. Sumt af 
því fólki sem flutti með Vísi til Grinda-
víkur hefur flutt til baka í heimahagana. 
Elís Hlynur var spurður hvort Búlands-
tindur hefði nægan kvóta og þar með 
afla til til að halda úti vinnslu. 

„Bæði já og nei, hefur maður ein-
hvern tíma nóg en við höfum um 800 
þorskígildi en hér voru um 4000 þorskí-
gildi sem fóru með Vísi til Grindavíkur. 
Þetta er eitthvað til að byggja á næstu 
þrjú árin. Hjá okkur landar auk þess 
einn strandveiðibátur og svo höfum við 
verið að kaupa fisk á fiskmarkaðnum. 
Hér vinna um 30 manns í dag við al-
menn fiskvinnslu og slátrun og pökkun 
á eldisfiski. Okkur vantar fólk til að geta 
staðið við þær áætlanir sem við höfum 
gert fyrir þetta ár. Hér á Djúpavogi ríkir 
því aftur viss bjartsýni. 

Auk þess sjáum við um vinnslu á 
regnbogasilungnum sem alinn er hér í 
firðinum. Uppleggið var að þetta væri 
tímabundin vinnsla en þetta er að 
breytast, sérstaklega eftir að Rússarnir 
hættu að kaupa fiskafurðir af okkur 
Íslendingum. Nú erum við að flaka og 
vacumpakka regnbogasilungnum til að 
mæta kröfum nýrra markaða, en hann 
fer aðallega til Kanada en einnig t.d. til 
Japan og víðar. Það eykur vinnu sem 
er auðvitað mjög jákvætt, “ segir Elís 
Hlynur Grétarsson. 

Regnbogasilungi slátrað hjá Bú-
landstindi.
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Nýr rækjubátur til Dögunar á Sauðárkróki
Rækjuverksmiðjan Dögun á Sauð-
árkróki hefur fest kaup á nýjum 
rækjubáti, er hlotið hefur nafnið 
Dagur SK-17 og verður með fimm 
manna áhöfn en skipstjóri Gissur 
Baldursson. Mun Dagur leysa Röst 
SK-17 af hólmi sem er á söluskrá. 
Dögun keypti bátinn frá Írlandi en 
hann er smíðaður árið 1998, er 361 
tonn að stærð, 27 metra langur og 
8,5 metra breiður. Áður en báturinn 
fer til veiða þarf að taka millidekkið 
í gegn og setja upp upp rækjulínu og 
aðlaga búnað að íslensku regluverki. 
Haldið verður áfram að sjóða stóra 
rækju um borð og taka hana í land 
til framhaldsvinnslu í rækjuvinnslu 
Dögunar á Sauðárkróki. Þar er henni 
pakkað og síðan flutt út á erlendan 
markað, aðallega til Evrópu. 

Hjá Dögun starfa um 25 manns í 
rækjuvinnslunni og hefur verksmiðjan 
verið keyrð á nær fullum afköstum 
undanfarið eitt og hálft ár. Unnið var 
úr 7 þúsund tonnum í fyrra, sem er eitt 
besta árið frá upphafi starfseminnar, 
og framleidd um 3 þúsund tonn af pill-
aðri rækju sem er umtalsverð aukning 
frá árinu 2014. 

Félagið var stofnað árið 1983 og 
hefur síðan þá sérhæft sig í veiðum 
og vinnslu á rækju. Rækjuverksmiðja 
félagsins tók til starfa snemma árs 1984 
og var þá að mestu unnin innfjarðar-

rækja úr Skagafirðinum. Verksmiðja 
félagsins hefur verið endurbætt og 
stækkuð reglulega og er nú ein full-
komnasta rækjuverksmiðja á Íslandi. 
Á árinu 2013 var m.a. settur upp nýr 
miðlægur sjóðari, sá fyrsti sinnar 
tegundar hér á landi. Stöðugt minnk-
andi rækjuveiði við Íslandsstrendur 
eftir aldamótin leiddi til þess að fyr-
irtækið lagði meiri áherslu á vinnslu 
iðnaðarrækju af frystiskipum á Flæm-
ingjagrunni, Barentshafi, við strendur 
Kanada og víðar. Síðastliðin ár hefur 
uppistaða hráefnis verið iðnaðarrækja. 

Líkt og undanfarin ár var mest magn 
rækju innst í Ísafjarðardjúpi í rann-
sóknarleiðangri Hafrannsóknastofn-
unarinnar sl. haust. Stofnvísitala rækju 
í Skjálfanda mældist rétt undir með-
allagi og var hún tiltölulega jafndreifð 

yfir svæðið. Rækjustofnar á öðrum 
svæðum eru enn í lægð, m.a. í Skaga-
firði. Hafrannsóknastofnun hefur lagt 
til að leyfðar verði veiðar á 100 tonnum 
af rækju í Skjálfanda, 250 tonnum í 

Arnarfirði og 700 tonnum í Ísafjarðar-
djúpi fiskveiðiárið 2015/2016. Haf-
rannsóknastofnun lagði til í haust að 
hámarksafli úthafsrækju fiskveiðiárið 
2015/2016 verði 4.000 tonn. 

Dagur SK-17 leysir af hólmi Röst SK sem komin er til ára sinna.

Rækja er lostæti.

„Við vorum alltaf á undan 
öðrum í sjómannasamningum 
með ýmis réttindamál“
- segir Sævar Gestsson, formaður Sjómannafélags Ísfirðinga

Hundrað ár eru liðin síðan Sjó-
mannafélag Ísfirðinga og Verka-
lýðsfélagið Baldur á Ísafirði voru 
stofnuð. Í tilefni þess var opnuð sýn-
ing í safnahúsi Ísfirðinga 16. apríl sl. 
og stendur hún fram yfir sjómanna-
daginn 5. júní nk. , en safnahúsið er 

í gamla sjúkrahúsinu. Árið 1916 var 
viðburðaríkt í sögu alþýðusamtak-
anna en um veturinn, hinn 5. febrúar, 
var Hásetafélag Ísfirðinga stofnað 
en það voru 75 hásetar, vélstjórar og 
sstýrimenn á vélbátum á Ísafirði sem 
komu saman á stofnfundinn en 34 

bættust í hópinn næstu daga og töld-
ust stofnfélagar því 109. Fyrsti for-
maður var Eiríkur Einarsson stýri-
maður og síðar hafnsögumaður en 
frá árinu 2000 hefur Sævar Gestsson 
gegnt formennsku í félaginu. Félagið 
var árið 1921 nefnt Sjómannafélag 
Ísfirðinga. Félagið náði samningum 
við útgerðarmenn á Ísafirði á fyrsta 
starfsári sínu árið 1916. Var það í 
fyrsta skipti sem atvinnurekendur í 
bænum viðurkenndu samningsrétt 
verkalýðsfélags. 

Á kreppuárunum 1934 til 1935 
réðust Verkalýðsfélagið Baldur og Sjó-
mannafélag Ísfirðinga í það stórvirki 
að reisa samkomuhús í hjarta bæjar-
ins. Alþýðuhúsið reis á árunum 1934-
1935 og unnu margir verkamenn og 
sjómenn í sjálfboðavinnu við að grafa 
grunn hússins. Verkalýðsfélagið Baldur 
var eitt af níu félögum sem sameinuð-
ust í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga árið 
2002. Næstu ár gengu fleiri félög til liðs 
við félagið og gerðust deildir í félaginu, 
þar á meðal Sjómannafélag Ísfirðinga. 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga sameinar 
verkafólk, sjómenn, verslunarmenn 
og iðnaðarmenn frá nær öllum Vest-
fjörðum, frá Hólmavík til Reykhóla 
í eitt öflugt stéttarfélag. Merkið sem 
verkamenn og sjómenn reistu veturinn 
og vorið 1916, er nú haldið á lofti af af 
félögum Verkalýðsfélags Vestfirðinga. 

„Sjómannafélag Ísfirðinga átti stóran 
þátt í því að koma á heildarsamningum 
um kjör sjómanna á Vestfjörðum árið 
1952 en þeir samningar voru að ýmsu 
leiti betri en aðrir sjómannasamningar 
á landinu á þeim tíma. Við vorum alltaf 
á undan öðrum í sjómannasamningum 
með ýmis réttindamál. Útgerðarmenn 
fyrir vestan viðurkenndu aðstæður 
hér. Það er hins vegar pínleg staða 
sem samningar sjómanna eru komnir 
í en þeir hafa nú verið lausir í fimm 

ár. Nú á að gera úrslitatilraun til að 
ná samningum. Það er mikilvægt að 
við höldum okkar samningi hér fyrir 
vestan en auðvitað er þetta undir fé-
lögum í Sjómannafélagi Ísfirðinga 
sjálfum komið,“ segir Sævar Gests-
son. „Sjómannafélagið átti ríkan þátt í 
stofnun Samvinnufélags Ísfirðinga árið 
1927 undir forystu Eiríks Einarsson 
sem hafði eftirlit með byggingu sjö báta 
félagsins í Noregi og Svíþjóð. Birnirnir, 
eins og bátarnir nefndust, komu til Ísa-
fjarðar árin 1928 og 1929. Sjómanna-
félagið hefur frá stofnun þess unnið að 
bættum hag sjómannastéttarinnar á 
ýmsum sviðum, s.s. samningsgerð við 
útgerðarmenn, afskiptum af öryggis-
málum sjómanna og öðrum málum 
sem eru til hagsbóta fyrir félagsmenn 
og hafa bætt lífskjör þeirra. Það er m.a. 
sjómannafræðsla, sundlaugarbygging, 
lífeyrismál og réttindi í sjúkrasjóðum.“

Öflug sjávarútvegsvinnsla
Atvinnuástand er nokkuð gott á Vest-
fjörðum en ungt fólk þarf í talsverðu 
mæli að sækja í nám utan fjórðungsins. 
Hægt er á Ísafirði að læra vélstjórn, 
járnsmíði og húsasmíði, en bara fyrstu 
tvö ár námstímans. Þá fara flestir að 
vestan í Verkmennaskólann á Akureyri 
til að ljúka náminu. Þetta nám var hægt 
að stunda fyrir vestan en það var lagt 
af árið 2009 þar sem það var talið of 
dýrt af menntayfirvöldum að halda því 
úti. Atvinnuástand stendur og fellur 
með því að á Ísafirði sé sé öflug sjáv-
arafurðavinnsla og horft er til þess að 
við Ísafjarðardjúp og víðar verði meira 
og öflugra fiskeldi. 

Sævar Gestsson, formaður Sjómannafélags ísfirðinga.

Ásbjörn íS, einn Birnanna, kemur drekkhlaðin af síld til löndunar um 1960.

Lóðirnar hífðar í land árið 1963. Sævar Gestsson t.h..

Sunnutindur, seinna Guðný íS, bíður 
löndunar á Seyðisfirði síldarsumarið 
1960.
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WiseFish er fyrir alla – allsstaðar
- jafnt fyrir minni sem stærri fyrirtæki og leysir þarfir sjávarútvegsins
WiseFish kerfið frá Wise er fyrir 
útgerðir, vinnslur, útflytjendur, 
framleiðendur og dreifingaraðila 
í sjávarútvegi. Lausnin sem byggir 
á Dynamics NAV er sérhönnuð og 
þróuð til að uppfylla kröfur sjávar-
útvegsins um upplýsingakerfi, rekj-
anleika og gæðaskráningar. Skýrslu-
gerð, samskipti við Fiskistofu og 
útflutning er hluti af stöðluðu kerfi 
ásamt samningakerfi. 

Wise er staðsett í Borgartúni 26 í 
Reykjavík. Jón Heiðar Pálsson, sviðs-
stjóri Wise, segir að það sé komin ný 
leið – Microsoft skýið sem geri þeim 
kleift að bjóða WiseFish og Dynamics 
NAV í áskrift, fullkomið bókhalds-
kerfi sem er notað hjá 120 þúsund 
fyrirtækjum af öllum stærðum og 
tegundum rekstrar ásamt sjávarút-
vegskerfinu sem leysir þarfir sjávar-
útvegsins. Í dag starfa 80 manns hjá 
Wise og sinnir fyrirtækið hugbúnað-
arþörfum um 500 fyrirtækja, stofnana 
og sveitarfélaga. Sjávarútvegsfyrirtæki 
eru um 25% af viðskiptavinahópnum 
og er WiseFish hugbúnaðurinn ein af 
aðal vörunum. 

WiseFish er viðskiptahugbúnaður 
sérsniðinn að þörfum fyrirtækja sem 
höndla með fisk á einn eða annan hátt, 
hvort heldur í veiðum, vinnslu, sölu eða 
dreifingu. Kerfið byggir á Dynamics 
NAV bókhaldskerfinu frá Microsoft 
eins og fram hefur komið og nýtist við 
flesta þætti rekstrarins, s.s. bókhald, 
framleiðslu, sölu, innkaup og tilboðs-
gerð. 

Mikilvægt fyrir stjórnend-
ur í sjávarútvegi að hafa 
góða yfirsýn
„Eins og í öllum öðrum rekstri skiptir 
miklu fyrir stjórnendur í sjávarútvegi 
að hafa góða yfirsýn,“ segir Jón Heiðar. 
„WiseFish annast umhald veiða og 
veiðiaðferða, hversu miklu er landað og 
hvaða tegundum. Einnig nýtist forritið 
til að vakta kvótastöðu og halda utan 
um framleiðsluferla. WiseFish tengist 
öðrum kerfum á gólfinu eins og Innova 
hugbúnaði frá Marel, og má láta kerfið 
tala við jaðartæki, s.s. vogir og hand-
tölvur. Mikil áhersla er lögð á rekjan-
leika í WiseFish. Kerfið gefur þannig 
möguleika á að rekja feril afurða frá 
veiðum í gegnum vinnslu- og söluferli 
og alla leið til neytandans. Svo er inn-
byggt í WiseFish HACCP gæðakerfi 
sem nota má við alla framleiðsluna.“

- Er svona öflugur og skilvirkur við-
skiptahugbúnaður eins og WiseFish 
ekki bara fyrir stærstu sjávarútvegsfyr-
irtækin? 

„Alls ekki. Reksturinn þarf alls ekki 
að vera mjög stór til þess að það marg-
borgi sig að innleiða WiseFish. Í daga 
eru um 60 íslensk fyrirtæki sem nota 
WiseFish og í þeim hópi eru velflest 
stærri sjávarútvegs- og vinnslufyrirtæki 
landsins. 80% af öllum kvóta á Íslandi 
fer í gegn um WiseFish á einn eða 
annan hátt í gegn um fyrirtæki í fram-
leiðslu, sölu og dreifingu á sjávarfangi. 
Sem dæmi um viðskiptavini á Íslandi 
má m.a. nefna Eskju, Þorbjörninn, HB 
Granda, Skinney-Þinganes, Vinnslu-
stöðina, Ísfélagið, Huginn, G. Run. , 
Mars, Sæmark, Gjögur og mörg fleiri. 

Í WiseFish kerfinu má fá ítarlega 
sundurliðun á birgðastöðu, s.s. eftir 
tegund afla, stærðum og magni, og 
mögulegt að láta WiseFish greina fram-
legð af framleiðslu og sölu. WiseFish 
og Wise Analyzer eru helstu útflutn-
ingsvörur Wise og hugbúnaðurinn not-
aður af fyrirtækjum í Noregi, Bretlandi, 
Þýskalandi, Bandaríkjunum, og jafnvel 
lengst austur í Ástralíu og Nýja Sjá-
landi. Með því að geta boðið WiseFish 
og okkar lausnir í skýinu hjá Microsoft 
opnast nýir möguleikar. Sem dæmi um 
nýja viðskiptavini má nefna fyrirtækið 
Big Fish á Maldíveyjum sem var að 
skrifa undir samning og hefur valið 
WiseFish í skýinu ásamt Wise Analyzer. 
Það að geta boðið okkar lausnir í skýinu 
gefur okkur frábær tækifæri á heims-

vísu og opnar marga möguleika. Það er 
alveg frábært að fá þennan viðskiptavin 
en þeir eru að veiða og verka m.a. tún-
fisk á Indlandshafi.“

Dótturfyrirtæki í Noregi
Fyrirhugað er að markaðssetja WiseF-
ish af meiri krafti erlendis og stofnaði 
Wise fyrir skemmstu dótturfyrirtæki í 
Noregi til að efla söluna á því markaðs-
sæði. Töluverð samkeppni er þar fyrir á 
markaði, en þó enginn með hugbúnað 
sem nær að gera það sama og WiseF-
ish. Á Grænlandi eru nú fleiri en 10 
nýir viðskiptavinir í skýinu og þessa 
dagana er Wise að vinna að uppfærslu 
WiseFish kerfa fyrir fyrirtækið Tassal 
í Tasmaníu sem er leiðandi í í laxeldi 
í Ástralíu með um 800 starfsmenn en 
framleiðslan er í kvíum á 6 stöðum í 
Tasmaníu og vinnslustöðvar eru þrjár. 

Jón Heiðar segir þetta vera stærstu 
uppfærsla WF á árinu 2016 og muni 
fela í sér innleiðingu á Dynamics NAV, 

WiseFish, Wise Analyzer og Wise 
Connector tengingum við vogir og 
vinnslulínur auk handtölvuaðgerða á 
ýmsum stigum framleiðslunnar. Sam-
starfið fer fram með 12 klst. tímamis-
mun um jörðina endilanga en það hófst 
upphaflega fyrir 9 árum. 
- Útheimtir notkun WiseFish mikinn og 
dýran tölubúnað? 

„Það þarf alls ekki að vera því þvert 
á móti er möguleiki á sveigjanleika og 
sparnaði í rekstri tölvukerfa því við-
skiptavinurinn getur leigt, keypt og 
stillt af eftir hvað þarf marga notendur 
hverju sinni. Kosturinn er að fækka 
eða fjölga notendum eftir árstíðum og 
álagi sem lækkar kostnað við rekstur 
tölvukerfa. Aðrir kostir eru m.a. ; 

• Þarf ekki lengur að keyra eigin mið-
lægan tölvubúnað

• Sveigjanleiki í fjölda notenda og 
auðvelt er að aðlaga að þörfum 
hverju sinni 

• Rekstraröryggi, betri uppitími og 
aukið öryggi gagna

• Hýsing og vöktun allan sólar-
hringinn

• Aðgangur að sérfræðingum Wise 
og Microsoft 

Kerfisleiga gerir kaup 
og rekstur á tölvubúnaði 
því óþarfan.“
Nær allur hugbúnaður sem keyrir 

á Windows er fáanlegur í gegnum 
leigu í áskrift. Microsoft Office, Ou-
look, Lync, SharePoint, MS SQL og 
Exchange og Dynamics NAV auk 
sérlausna Wise s.s. laun, innheimta, 
rafrænir reikningar, bankasamskipti 
o. fl. o. fl. Sama aðgangs- og lykilorð 
gildir fyrir skýið og þær þjónustur sem 
eru í boði. 

Jón Heiðar segir að viðskiptavinir 
hafi að jafnaði sparað 30-40% af 
rekstrarkostnaði samanborið við fyrri 
lausnir og hýsingu með því að nýta 
sér skýjaþjónustu Wise og Microsoft 
á Azure. Uppfærslur úr eldri kerfum 
í nýja útáfu af WiseFish og Dynamics 
NAV 2016 hafa gengið mjög vel og 
hafa mörg af stærri sjávarútvegsfyrir-
tækjum landsins þegar uppfært. Það 
sé mikil ánægja með aukna virkni, 
sveigjanleika og aðgengileika að nýrri 
útgáfu, með nýrri tækni og nýjum út-
gáfum af Windows og Office 365. 

„Wise Analyzer, flaggskip Wise í BI 
og úrvinnslu gagna fyrir stjórnendur 
og notendur NAV er leiðin til að sjá 
framlegð, rekstur, kostnað og annað 
sem skiptir máli í rauntíma. Margir 
notendur WiseFish og Dynamics 
NAV nota Wise Analyzer sem mæla-
borð stjórnandans þar sem fyrirfram 
skilgreindar skýrslur, yfirlit og mælar 
sýna lykiltölur hverju sinni, “ segir Jón 
Heiðar Pálsson að lokum. 

Sölu deild Wise tekur vel á móti þér, f.v. Heiðdís Haukdal Reynisdóttir markaðsmál, Björn Þórhallsson sölustjóri, jón 
Heiðar Pálsson sviðsstjóri sölu og markaðssviðs, Hallgerður jóna Elvarsdóttir sölustjóri sjávarútvegslausna og Þóra 
jónsdóttir markaðsmál og handbókargerð.

Viðskiptavinir Wise hafa 
að jafnaði sparað 30-
40% af rekstrarkostnaði 
samanborið við fyrri 
lausnir og hýsingu með 
því að nýta skýjaþjón-
ustu Wise og Microsoft 
á Azure. Uppfærslur úr 
eldri kerfum í nýja úgtáfu 
af WiseFish og Dynamics 
NAV 2016 hafa gengið 
mjög vel og hafa mörg af 
stærri sjávarútvegsfyrir-
tækjum landsins þegar 
uppfært.

Fyrsti hafnarkraninn í Vestmannaeyjahöfn
Í marsmánuði sl. urðu tímamót í 
flutningum um Vestmannaeyjahöfn 
þegar Eimskip tók í notkun Jarlinn 
sem er sérhæfður hafnarkrani. Stað-
setning kranans í Vestmannaeyjum 
gerir það mögulegt að hafa kranalaus 
skip á Gulu línunni hjá Eimskip, en 
slík skip er mun hagkvæmari í rekstri. 
Gula línan er ein sex siglingaleiða 
skipafélagsins á Norður-Atlantshafi. 
Eimskip hefur einnig tekið skip á 
leigu sem þjónar Gulu línunni og 
mun skipið bera nafnið Bakkafoss. 
Bakkafoss er skip af sömu gerð og 
Lagarfoss sem Eimskip lét smíða og 
fékk afhent árið 2014. Skipið er um 
900 gámaeiningar að stærð og tekur 

því um 180 gámaeiningum meira 
en Brúarfoss sem mun flytjast yfir á 
Grænu línuna í þjónustu við Norður-
-Ameríku. Brúarfoss leysir Selfoss af 
hólmi sem er í söluferli hjá félaginu. 

Uppbygging Eimskips í Vestmanna-
eyjum hefur verið töluverð undanfarið 
enda um að ræða mikilvæga útflutn-
ingshöfn. Ný og endurbætt þjón-
ustuskrifstofa var opnuð nýverið og 
nú bætist hafnarkraninn við sem og 
nýtt skip á Gulu línunni eins og áður 
hefur komið fram. Kraninn gerir það 
að verkum að öll vinna við skip félags-
ins verður markvissari og hagkvæmari 
enda eykst hraði við afgreiðslu skipa og 
þjónustuöryggið verður meira. 

Brynjar Viggósson, forstöðu-
maður áætlunarflutninga Eimskips 
segir að tilkoma hafnarkranans til 
Vestmannaeyja, sem er ein af mikil-
vægustu viðkomuhöfnum Eimskips, 
auki til muna áreiðanleika siglinga-
kerfis Eimskips. Uppistaðan í flutn-
ingum okkar frá Vestmannaeyjum 
eru sjávarafurðir. Gula línan hefur 
verið ein mikilvægasta flutningaleið 
Íslendinga og Færeyinga með ferskan 
fisk á markaði í Bretlandi og á megin-
land Evrópu. Áreiðanleiki og hraði 
skiptir því höfuðmáli og eru þessar 
breytingar til þess fallnar að mæta 
kröfum viðskiptavina Eimskips enn 
frekar. „ Hafnarkraninn að koma til Vestmannaeyja.
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Iceland Fishing Expo 2016 
í Laugardalshöll í haust
Mikil uppsveifla hefur átt sér stað 
í íslenskum sjávarútvegi. Tækni-
bylting hefur orðið í útgerð og 
vinnslu sem hefur komið íslenskum 
sjávarútvegi í fremstu röð. Fjöldinn 
allur af sprotafyrirtækjum hafa litið 
dagsins ljós sem þróað hafa aðferðir 
til að vinna úr fiskinum hinar ýmsu 
afurðir, má þar t.d. nefna snyrti-
vörur, lyf, vítamín og vörur unnar úr 
fiskroði. Það má því með sanni segja 
að með þessari nýsköpun og skap-
andi hugsun er bjart framundan í 
íslenskum sjávarútvegi. 

Sjávarútvegssýningin ICELAND 
FISHING EXPO 2016 / SJÁVARÚT-
VEGUR 2016 verður haldin dagana 
28. -30. september í Laugardalshöll-
inni. Undirbúningur sýningarinnar 
hefur staðið yfir í næstum tvö ár 
og hefur fjöldi fyrirtækja af öllum 
stærðum tekið frá sýningarsvæði. 
Ólafur M. Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri sýningarinnar segir 
að það stefni í stóran atburð innan 
sjávarútvegsins í Laugardalshöllinni. 
„Mitt fyrirtæki, Ritsýn sf. , hefur 
staðið fyrir ráðstefnum og sýningum 
af fjölbreyttum toga undanfarin 19 
ár. Höfum meðal annars verið með 
öflugar sýningar fyrir hótel- og mötu-
neytisgeirann frá 2005 og haldið fjöl-
margar heilsutengdar sýningar svo 
fátt eitt sé talið. Æ fleiri fyrirtæki og 
stofnanir hafa leitað til okkar með 
hugmyndir að nýjum sýningum og 
ráðstefnum. Hugmyndin um sjávar-
útvegssýningu kviknaði þegar hópur 
fyrirtækja leitaði til okkar með þetta 
verkefni sem nú er að verða að 
veruleika,“ segir Ólafur um tilurð 
sýningarinnar. 

Laugardalshöll besta  
sýningarhöllin
Á veglegri opnunarhátíð sýningar-
innar miðvikudaginn 28. september 
nk. verða veittar viðurkenningar til 
aðila er þykja hafa staðið sig vel innan 
sjávarútvegsgeirans. Sýningin verður 
einnig opin tvo næstu daga. Eftirfar-
andi samtök innan sjávarútvegsins, 
sem jafnframt eru stuðningsaðilar 
sýningarinnar, munu veita viður-
kenningarnar, þ. e. Sjómannasam-
band Íslands; SFS -Samtök fyrirtækja 
í sjávarútvegi; Landssamband smá-
bátaeigenda; VM - félag vélstjóra- og 

málmtæknimanna; SFÚ - samtök 
fiskframleiðenda og útflytjenda; Ís-
lenski sjávarklasinn og Konur í sjáv-
arútvegi. „Við kunnum ákaflega vel 
að meta stuðning þessara samtaka 
við sýninguna sem sýnir þá breidd 
sem hún spannar,“ segir Ólafur. Hann 
segir að Laugardalshöllin hafi orðið 
fyrir valinu af ýmsum ástæðum. Hún 
sé eina íþróttamiðstöðin sem er sér-
hönnuð sem sýningarhúsnæði og því 
auðvelt að stýra þar lýsingu, hljóðvist 
og loftræstingu. Þá eru næg bílastæði 
í kringum höllina sem er afar mikil-
vægt og gott útisvæði þar sem verða 
sýnd og kynnt mjög áhugaverð tæki 
og bátar fyrir sjávarútveginn. 

„Við erum einstaklega ánægð með 
þann mikla áhuga sem sýningin hefur 
fengið og sýnir sterka stöðu íslensks 
sjávarútvegs sem er í raun orðinn 
hátækniatvinnugrein. Þannig verður 
sjávarútvegssýningin afar fjölbreytt 
og allt það nýjasta til sýnis á sýningar-
básunum frá stórum nýjum hátækni 
fiskvinnsluvélum til smærri nýjunga 
fyrir fiskiskip og fiskvinnslur. Allt 
það nýjasta í bátasmíðinni og ekki 
má gleyma siglingatækjum, báta- 
og skipavélum, nýjustu toghlerum, 
öryggisbúnaði og svo má lengi telja. 
Stefnt er að faglegri faglegri, léttri og 
skemmtilegri sýningu þar sem verður 
rekið glæsilegt fiskiveitingahús á pöll-
unum milli sýningarsvæða sem mun 
koma á óvart. Á þessari sýningu í 

haust munu hittast allir í geiranum, 
sem skiptir ekki litlu máli á tölvu-
öld þegar flest samskipti eru orðin 
um dauðan tölvuskjáinn. Slíkt örvar 
viðskipti og mannlífsflóran dafnar. 
Má fullyrða að SJÁVARÚTVEGUR 
2016/ICELAND FISHING EXPO 
2016 sé ómissandi sýning fyrir alla 
þá er stunda sjóinn og vinna sjávar-
afurðir og raunar alla er hafa áhuga á 
þessum undirstöðuatvinnuvegi okkar 
Íslendinga.“

Margir samstarfsaðilar
„Svona stór sýning er ekki möguleg 
nema í samvinnu fjölmargra fagað-
ila. Þannig verða Sýningarkerfi, sem 
hafa starfað í 30 ár, með góð tilboð á 
sýningarkerfum, Sýningarljós eru með 
allan búnað fyrir rafmagn, Athygli al-
mannatengsl verður með öfluga kynn-
ingu hér heima og erlendis og Iceland 
Travel annast skipulag skráningar og 
fleiri þætti sýningarinnar. Við leggjum 
afar mikið upp úr að kynna sýninguna 
bæði hér heima og erlendis, bæði í fag-
miðlum greinarinnar og almennum 
fjölmiðlum. Auk markvissrar kynn-
ingar hér heima er og hefur verið lögð 
áhersla á kynningu erlendis, m.a. á 
sjávarútvegssýningunni í Brussel dag-
ana 26. -28. apríl sl. auk þess sem fyrir-
tæki á helstu markaðssvæðum íslensks 
sjávarútvegs fá reglulega sendar upp-
lýsingar á næstu vikum og mánuðum, 
“ segir Ólafur. 

einmitt þess vegna eigum við Sæplastker í öllum stærðum

Víst skiptir stærðin máli

460 Sæplast 660 Sæplast160 Sæplast 310 Sæplast 380 Sæplast65 Sæplast 1000 Sæplast

Þeir fiska sem róa...

Sýningin SJÁVARÚTVEGUR 2016 / ICELAND FISHING EXPO 2016
verður haldin á öllu sýningarsvæði LAUGARDALSHALLARINNAR. 

Útleiga sýningarbása er í fullum gangi og hafa yfir 70 íslensk og erlend fyrirtæki 
þegar skráð sig til leiks. Þar er um að ræða fjölbreytta flóru fyrirtækja sem þjóna 
sjávarútveginum bæði til sjós og lands.

Þetta verður einstaklega áhugaverð sýning á alþjóðlegum grunni er býður upp á 
ýmsar nýjungar sem munu koma á óvart.

Tryggið ykkur sem fyrst sýningarbás á stórsýningu sjávarútvegsins
í haust! 

Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni icelandfishexpo.is 

Alþjóðleg sjávarútvegssýning í LAUGARDALSHÖLLINNI
í Reykjavík 28.-30. september n.k. 

Laugardalshöllin.

ALDAN
Auglýsingasíminn er 578 1190

Netfang: auglysingar@fotspor.is

Íslandsstofa: 

Markaðsverkefni að 
kynna saltfiskafurðir 
í Suður-Evrópu
Íslandsstofa er öflugur samstarfs-
vettvangur atvinnulífs og stjórn-
valda en hlutverk hennar eru að 
sinna markaðs- og kynningarstarfi 
í þágu íslenskra útflutningsgreina 
og styðja þannig við gjaldeyrisöflun 
þjóðarinnar. Íslandsstofa leiðir m.a. 
verkefni sem tengist söltuðum 
þorskafurðum á Spáni, einkum 
Madrid, og er unnið í samstarfi við 
framleiðendur og söluaðila saltaðra 
þorskafurða í Suður-Evrópu. 

Kristinn Björnsson vann í námi 
sínu í alþjóðaviðskiptum við Háskól-
ann í Reykjavík að meistaragráðu 
sem nefndist „Saltaðar þorskafurðir 
á Spáni.“ Kristinn er verkefnisstjóri 
matvæla, sjávarútvegs og landbún-
aðar og sérstakur tengiliður vegna 
markaðsverkefnis sem miðar að 
því að kynna saltfiskafurðir í Suð-
ur-Evrópu. Auk Kristins sinnir 
Björgvin Þór Björgvinsson verk-
efnum fyrir matvælageirann, þ. á. 
m. kynningarmálum fyrir Iceland 
Responsible Fisheries verkefnið og 
markaðsverkefninu að kynna salt-
fiskafurðir í Suður Evrópu. Íslands-
stofa hefur áhuga á samstarfi við 

fleiri nemendur í markaðsfræðum 
og alþjóðaviðskiptum um verkefni 
á sviði markaðssetningar sjávar-
afurða. Nemendur stendur til boða 
að njóta aðstoðar og fagþekkingar 
sérfræðings í markaðsmálum sjávar-
afurða við vinnslu meistaraprófsver-
kefnis. Guðný Káradóttir, forstöðu-
maður matvælasviðs Íslandsstofu og 
markaðsstjóri Iceland Responsible 
Fisheries er tengiliður við þá sem 
vilja þiggja aðstoð við vinnslu meist-
araprófsverkefnis. 

Fallegur saltfiskur.

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Snæfellsbær

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

GRINDAVÍKURHÖFN

Sveitarfélagið Vogar Sveitarfélagið Garður Þorlákshafnarhöfn



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

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

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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Í Hnakkaþoni HR og SFS reyna nemendur 
með sér í lausn verkefna sem tengjast 
íslenskum sjávarútvegi
Hnakkaþon er samkeppni fyrir 
upprennandi sérfræðinga í mark-
aðsmálum, hugbúnaði, tækni og 
vörustjórnun til að sanna hæfni 
sína og hæfileika í að þróa og útfæra 
lausnir fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi. 
Áskorun Hnakkaþonsins varðar einn 
af megin atvinnuvegum þjóðarinnar 
og öll þau umsvif sem þarf til að koma 
hágæða vöru á alþjóðlega markaði. 
Keppnin er samstarfsverkefni Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi og Há-
skólans í Reykjavík og er opin öllum 
nemendum HR. Sigurliðið lagði 
fram áætlun um hvernig Þorbjörn 
hf. í Grindavík geti aukið notkun 
rafmagns á línubátum og frysti-
togara félagsins, bæði við veiðar og 
við bryggju. Einnig lögðu þau til að 
Þorbjörn hf. , yrði fyrsta sjávarút-
vegsfyrirtækið á Íslandi til að taka 
upp ISO14001 umhverfisstaðal, 
sem felur í sér markmiðasetningu í 
umhverfismálum og skuldbindingu 
um sífelldar umbætur. Sigurliðið 
í ár skipuðu nemendur í vél- og 
orkutæknifræði, viðskiptafræði og 
lögfræði við HR, þau Guðjón Smári 
Guðmundsson, Ingi Svavarsson, 
Hjálmar Óskarsson, Margrét Lilja 
Hjaltadóttir og Hrönn Vilhjálms-
dóttir. Þau fóru á stærstu sjávarút-
vegssýningu Norður-Ameríku sem 
haldin er í Boston í boði Icelandair 
Group og sendiráðs Bandaríkjanna 
á Íslandi. 

Verkefni Hnakkaþonsins þetta árið 
var mjög krefjandi. Þátttakendur þurftu 

að leggja fram tillögur um breytingar 
á starfsemi Þorbjarnar hf. sem leiddu 
til minni losunar koltvísýrings og auk-
innar hagkvæmni í rekstri. Nemendur 
leystu þetta verkefni með miklum sóma 
og þær tillögur sem komu fram voru 
bæði fjölbreyttar og mjög gagnlegar. 

„Það er mikilvægt að efla tengsl 
milli háskóla og atvinnulífs auk þess 
sem fyrirtækið hefur ávinning af 
því að fara yfir sín mál á skipulegan 
hátt,“ sagði Heiðar Hrafn Eiríksson, 
skrifstofustjóri Þorbjarnar. „Það var 
mikill fengur í því að hlýða á spurn-
ingar nemenda og tillögur og virkilega 
gaman að sjá hvað nemendur voru 
áhugasamir og virtust ná prýðilegum 
skilningi á mörgum tæknilegum 
málum á skömmum tíma.“

Í Hnakkaþoni HR og SFS reyna 
nemendur HR með sér í lausn verk-
efna sem tengjast íslenskum sjávar-
útvegi. Áskorun Hnakkaþonsins að 

þessu sinni varðaði eitt mikilvægasta 
viðfangsefni samtímans, loftslags-
mál. Þátttakendur í Hnakkaþoninu 
fengu afhent ítarleg gögn um starf-
semi Þorbjarnar hf. í Grindavík, sem 
dæmi um íslenskt útgerðarfyrirtæki. 
Alls skiluðu 12 lið inn fjölbreyttum 
tillögum. Íslenskur sjávarútvegur er 
margþætt atvinnugrein sem kallar á 
mikla þekkingu og sérhæft starfsfólk. 
Meðal viðfangsefna hans eru fiskveiðar, 
matvælavinnsla, markaðssetning, 
nýsköpun, tækniþróun, flutningar, 
rannsóknir, umhverfismál og margt 
fleira. Markmið með Hnakkaþoninu 
er að kynna þau ótalmörgu tækifæri 
til nýsköpunar og fjölbreyttu störf sem 
íslenskur sjávarútvegur býður upp á og 
kalla fram nýjar og frískar hugmyndir 
frá nemendum HR. Hnakkaþonið 
er einnig liður í áherslu Háskólans í 
Reykjavík á raunhæf verkefni í námi, í 
samvinnu við íslenskt atvinnulíf. 

Sigurvegarar 2016 í Hnakkaþoni Háskólans í Reykjavík og Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi.

Samherji í samstarf 
um markaðssetningu 
á sjávarafurðum í 
Norður-Ameríku
Samherji á Akureyri og Slade Gorton 
ætla að fara samstarf um markaðs-
setningu og sölu á sjávarafurðum í 
Norður-Ameríku. Með samstarfinu 
við Slade Gorton mun aðgangur Sam-
herja að mörkuðum í Norður Ame-
ríku aukast og að sama skapi aukast 
tækifæri Slade Gorton til að efla sókn 
til núverandi og nýrra viðskiptavina 
með öflugt framleiðslufyrirtæki 
líkt og Samherja sér við hlið. Slade 
er rótgróið fjölskyldufyrirtæki, 
stofnað árið 1928. Fyrirtækið flytur 
inn, framleiðir og selur sjávarafurðir 
um alla Norður Ameríku. Samherji 
verður minnihluta hluthafi í Slade 
Gorton. 

„Ég er spennt fyrir samstarfinu við 
Samherja fyrir hönd okkar hjá Slade 
Gorton og tel þetta vera jákvætt skref 
í þróun okkar reksturs,“ segir Kim 
Gorton forstjóri Slade Gorton. „Hug-
myndir og stefna Samherja falla vel að 
okkar hugmyndum um að bjóða við-
skiptavinum aðgang að sjávarafurðum, 
með stýringu á flestum eða öllum 
þrepum í framleiðslu og dreifingu, 
með áherslu á sjálfbærar veiðar. Svara 
þannig kröfum og auknum áhuga neyt-
enda á uppruna fæðunnar. Samherji 
hefur í heiðri sömu gildi og við, sömu 
ástríðuna fyrir því að setja hágæða sjáv-
arafurðir á borð viðskiptavina sinna. ”

Gústaf Baldvinsson, fram-
kvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs 
Samherja, segir að með fjárfestingu 
í Slade Gorton telji Samherji sig vera 
grípa spennandi tækifæri til að vinna 
náið með sterku sölufyrirtæki í Norð-
ur-Ameríku. „Við hlökkum til að starfa 
meðstarfsfólki Slade Gorton og sjáum 
fram á aukna möguleika til að byggja 
upp sölu á okkar afurðum í þessum 
heimshluta,“ segir Gústaf Baldvinsson. 

Nýtt hátæknifrystihús  
á Dalvík
Samherji er ekki aðeins í auknu mæli 
að treysta markaðssetningu fyrirtæk-
isins, heldur einnig að auka framleiðsl-
una innanlands og jafnframt auka gæði 
hennar ennfremur. Samherji áformar 
að reisa nýtt hátæknifrystihús á Dalvík 
á komandi misserum og með því 
styrkja ennfremur landvinnslu sína í 
sveitarfélaginu. Þessum áformum hefur 
Gunnþór E. Gunnþórsson, formaður 
byggðaráðs Dalvíkurbyggðar, fagnað. 



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

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð

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

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.
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... í þjónustu við útgerðina

MD-vélar bjóða mikið úrval aðalvéla, 
ljósa- og dæluvéla, frá 10kW til 3.000 kW. 

Einnig allan tilheyrandi búnað, gíra og 
skrúfubúnað, þ.m.t. skiptiskrúfubúnað.
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Nýsmíði Páls 
Pálssonar ÍS & 
Breka VE: 
- stærri gerð skipsskrúfu sem skilar mun betri  
eldsneytisnýtingu heldur en hefðbundnar skrúfur

Tveir nýir íslenskir togarar sem búnir 
eru byltingakenndri nýrri tækni voru 
sjósettir í Kína fyrir skömmu. Þetta 
eru Páll Pálsson ÍS, sem byggður 
er fyrir Hraðfrystihúsið Gunnvöru 
(HG), og Breki VE fyrir Vinnslustöð-
ina í Vestmannaeyjum. Togararnir 
þykja gott dæmi um viðleitni sjávar-
útvegsfyrirtækja til að draga úr orku-
notkun og lágmarka umhverfisáhrif 
af fiskveiðum. 

Skipin eru smíðuð í Huanghai skipa-
smíðastöðinni í Rongcheng í Kína en 
hönnunin er íslensk. Það sem helst 
vekur eftirtekt í nýrri hönnun, sem þó 
byggir á eldri hugmyndum, er ný og 
stærri gerð skipsskrúfu sem ætlað er 
að skila mun betri eldsneytisnýtingu 
heldur en hefðbundnar skrúfur gera. 
Það er skipaverkfræðistofan Skipasýn 
sem hefur staðið að hönnun skrúf-

unnar í samstarfi við sjávarútvegsfyr-
irtækin. 

Um 30 til 40%  
sparneytnari
„Útreikningar okkar sýna að fimm 
metra skrúfan er á bilinu 30-40% 
sparneytnari en þriggja metra skrúfa,“ 
segir Rakel Sævarsdóttir, verkefnastjóri 
Skipasýnar. Hún segir óhætt að tala 
um nýju skipin sem „umhverfisvæn-
ustu ferskfiskstogara í heimi.“ Rakel 
segir eftirspurn eftir umhverfisvænni 
valkostum í sjávarútvegnum einkar 
gleðilega þróun og þessa togara hluta af 
miklu stærri mynd. Rakel segir skrúf-
una oftast kallaða „súperskrúfu“ meðal 
starfsmanna Skipasýnar enda er hún 
mun stærri en þær hefðbundnu eru 
og þarf minni orku. Hefur Rakel líkt 
tækninni við að synda með froska-

lappir. Tæknin gefist því vel þar sem 
hafnir eru góðar því djúpristan tak-
marki notkunina sumstaðar. 

„Útreikningar okkar og sýna að 
fimm metra skrúfan er á bilinu 30-40% 
sparneytnari en þriggja metra skrúfa,“ 
segir Rakel Sævarsdóttir, verkefnastjóri 
Skipasýnar. Hún segir óhætt að tala um 
nýju skipin sem „umhverfisvænustu 
ferskfiskstogara í heimi.“ Til þess að 
hámarka nýtni skrúfunnar, þá er þver-
málið haft eins mikið og hægt er en 
það er djúprista í höfnum sem í raun 
stjórnar því hvað hún getur verið stór. 
Algengt þvermál á skrúfum togara í 
dag er 3 m og algeng togspyrna er 13-
16 kg fyrir hvert hestafl aðavélar en það 
er einmitt stærð á skrúfunum á gömlu 
B/v Páli Pálssyni ÍS og b/v Breka VE 
og hafa þeir togspyrnu sem svarar til 
um 14 kg á hvert hestafl aðalvélar. Nýju 
skipin hafa skrúfu sem er 4,7m í þver-
mál og togspyrnu sem er rúm 20 kg á 
hvert hestafl aðalvélarinnar, þannig 
hafa nýju skipin 45% meiri togspyrnu 
á hvert hestafl, en gömlu skipin sem 
þau koma í staðin fyrir, sem leiðir til 
tilsvarandi orkusparnaðar. 

Auk þessa að nota 45% minni orku 
við togveiðarnar, þá geta nýju skipin 
dregið tvö troll samtímis, sem eykur 
veiðigetu skipana um 60-80%. Út-
reikningar og prófanir áttu sér stað á 
fjögurra ára tímabili en það má segja 
að þetta sé ákveðin bylting í orku-
sparnaði. 

Strandveiðibátar fá að 
veiða 9 þúsund tonn
Strandveiðar hér við land hófust 1. 
maí sl. og verður leyfilegur heildar-
afli á vertíðinni 9 þúsund tonn, en 
það er aukning um 400 tonn frá ár-
inu 2015. Strandveiðar hófust fyrst 
í júní 2009 og var heildarmagnið 
þá 4.000 tonn. Í fyrra höfðu um 
630 bátar leyfi til strandveiða, en 
í ár eru veiðileyfin um 700 talsins. 
Veiðarnar mega standa til 1. septem-
ber nk. hafi aflahámarki ekki verið 
náð áður. Stefnt er að auknum jöfn-
uði milli svæða en veiðiheimildir 
eru auknar á svæðum A og B og er 
það gert til þess að ná meiri jöfnuði 
í meðalveiði á bát á komandi vertíð. 
Aukningin á milli ára fer á svæði A 
og að auki 150 tonn frá svæði D. Þá 
verða 50 tonn flutt af svæði D yfir 
á svæði B. 

Á svæði A, sem nær frá Arnarstapa 
til Súðavíkur, eru heimildir auknar 
um 550 tonn; fara úr 2.860 tonnum í 
3.410 tonn alls. Á svæði B, frá Norður-
firði til Grenivíkur, nemur aukningin 
50 tonnum og verður heimilt að veiða 
2.086 tonn. Heimildir eru óbreyttar á 
svæði C, frá Húsavík til Djúpavogs, 
samtals 2.204 tonn. Þær dragast hins 
vegar saman um 200 tonn á svæði D, 

sem nær frá frá Hornafirði til Borg-
arness, verða 1.300 tonn en voru 1.500 
tonn í fyrra. Svæði D hefur skorið sig 
töluvert úr hvað varðar meðalveiði á 
bát, en þar er veiði að jafnaði mun 
lakari en á hinum svæðunum. Síð-
ustu tvö ár voru um 100 - 200 tonn 
óveidd á svæði D. Núverandi veiði-
dagar á svæðum gera ráð fyrir um 
30-60 dögum í veiði. Fæstir veiðidagar 
á bát hafa verið á svæði A en flestir á 
svæði D. Sjávarútvegsráðuneytið telur 
að líkleg meðalveiði á bát verði 15 - 
16 tonn á svæðum A, B og C, en 11,3 
tonn á svæði D. 

72 þúsund krónur til að 
virkja leyfi
Gjald fyrir strandveiðileyfi er 22 þús-
und krónur, en auk þess sér Fiskistofa 
um innheimtu svokallaðs strandveiði-
gjalds, sem er 50 þúsund krónur á 
hvert leyfi. Því gjaldi er síðar ráðstafað 
til hafna þar sem strandveiðiafla er 
landað. Til þess að virkja strandveiði-
leyfi þarf því að greiða 72 þúsund 
krónur. Að strandveiðum loknum 
verður veiðigjald lagt á landaðan afla 
og verða greiðsluseðlar sendir út í lok 
ágústmánaðar. 

Strandveiðibátar í Patreksfjarðarhöfn, á svæði A.

Verðmætaaukn-
ing í útflutningi 
matvæla með 
hönnun og 
uppbyggingu 
vörumerkis
Íslandsstofa boðaði nýlega til 
morgunverðarfundar á Grandagarði 
í samstarfi við Hönnunarmiðstöð 
Íslands. Á fundinum var fjallað um 
hvernig nýta megi hönnun og vöru-
merkjauppbyggingu (branding) til 
að auka gildi uppruna íslenskra 
matvæla og auka verðmæti í sölu á 
erlendum mörkuðum og til erlendra 
ferðamanna á Íslandi. Fundurinn var 
ætlaður fyrirtækjum í matvælageir-
anum, allt frá veiðum, frumfram-
leiðslu, vinnslu og sölu matvæla, 
sem og aðilum í veitingageiranum. 
Einnig voru kynntar vinnustofur sem 
Íslandsstofa heldur um sama málefni 
á næstu mánuðum. 

Síðasta vinnustofan var 12. maí sl. í 
Reykjavík Centrum Hotel, Aðalstræti 
16 í Reykjavík. 

Sjósetning Breka VE-61 gekk samkvæmt áætlun.
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fullnægjandi árangri) 
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