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Umbúðamiðlun óskar 
sjómönnum til hamingju 
með daginn

Sólberg ÓF-1 er full-
komnasti frystitogari 
flotans
Togarinn kom til heimahafnar í Fjallabyggð fyrir skömmu og veiðar 
innan tíðar. Seldir verða togararnir Sigurbjörg og Mánaberg eða úreltir. 
Nýi togarinn er útbúinn nýjustu tækni í veiðum og vinnslu, sem mun 
kalla á minna vinnuafl um borð. Skipið verður með vinnslubúnað eins 
og best þekkist í heiminum í dag.                   Sjá grein bls. 2

Markaðsverkefnið ,,Bacalao de Is-
landia“ tók þátt í Ruta del Baccallà 
sem fram fór í Barcelona 9. - 26. 

mars sl. Um er að ræða samstarf við DAMM 
Estrella og útvatnarasamtökin (Gremi de 
Bacallaners). Þetta var í 5. sinn sem þessi 
viðburður var haldinn og í annað skipti sem 
markaðsverkefnið tók þátt. Við opnun var 
komið inn á sérstök gæði íslenska þorsksins 
í pallborðsumræðum, en hann sóttu bæði 
blaðamenn og aðrir sem tengjast verkefninu. 
Kynningarefni um markaðsverkefnið var 
hluti af fundargögnum og gestir fengu há-
gæða saltaðan þorskhnakka merktan verk-
efninu, sem útvatnarar höfðu útbúið. Þá fékk 
„nýliði ársins“ meðal útvatnara verðlaun. Í 
þetta skiptið var nýliðinn Alert Om, þekkt-
ur katalónskur útvarpsmaður og fékk hann 
sérstakan verðlaunagrip merktan Bacalao 
de Islandia. Svo skemmtilega vill til að út-
varpsmaður þessi stjórnar vinsælum þætti á 

RAC1 sem ber nafnið Islandia, en hann kom 
einmitt til landsins í janúar og sendi út þátt 
frá Reykjavík.

Kristinn Björnsson, sem vinnur vinn-
ur einkum í markaðsverkefni sem kynnir 
þorskafurðir í Suður Evrópu á vegum Ís-
landsstofu, segir að í þessar rúmu tvær vikur 
sem Ruta del Baccallà stóð yfir bauð mark-
aðsverkefnið reglulega bjóða upp á þorsks-
makk hjá ákveðnum útvötnurum, sem voru 
með bása á hinum ýmsu matarmörkuðum. 
Þar var markaðsefni dreift og afgreiðslufólk 
vel merkt Bacalao de Islandia. Kristinn segir 
útvatnara sérstaka starfstétt í Katalóníu, en 
þeir eru algerlega sérhæfðir í skurði, útvötn-
un og sölu á saltfiski. 

Barcelona mikilvægur markaður 
fyrir íslenskan saltfisk
Barcelona hefur löngum verið með allra 
mikilvægustu mörkuðum fyrir íslenskan 

saltfisk og á hann sér ríka sögu í hillum 
útvatnara á mörkuðum þar í borg. Þar eru 
gríðarlega miklar hefðir tengdar neyslu á 
þessari vöru, ekki hvað síst í kringum páska-
föstuna. Markaðsrannsóknir sem hafa verið 
framkvæmdar á vegum verkefnisins hafa 
staðfest að neytendur á þessu svæði þekkja 
íslenskan uppruna betur en annars staðar, 
og tengja hann umfram allt við gæði vör-
unnar. Þess vegna er um algeran lykilmark-
að að ræða, og mikilvægt að halda í þessa 
sterku ímynd íslenska upprunans.

Matreiðslumenn eru mikilvægur mark-
hópur markaðsverkefnisins, enda eru það 
þeir öðrum fremur sem koma til með að 
nota þetta vinsæla hráefni erlendis í fram-
tíðinni. Til þess að viðhalda þeim sterku 
hefðum sem eru til staðar á Spáni er mik-
ilvægt að þeir kynnist saltaða þorskinum 
og fái að vinna með hann strax í byrjun 
ferilsins.

Markvisst kynningarsamstarf 
á íslenskum þorski í Barcelona

Mikilvægi þorsksins í útflutn-
ingi sjávarafurða og gæði 
fisksins er sífellt staðfest.

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Samherji, Útgerðarfélag Akur-
eyringa og útgerðar- og fisk-
vinnslufyrirtækið Fisk Seafood 

á Sauðárkróki hafa gert samninga við 
skipasmíðamiðstöðina Cemre Shipy-

ard í Istanbul í Tyrklandi um smíði á 
fjórum nýjum ísfisktogurum. Samherji 
og ÚA kaupa þrjá togara, en einn fer til 
Fisk Seafood, Drangey SK-2, sem vænt-
anlegur er til Sauðárkróks í lok sumars. 

Samherji tók á móti Kaldbak EA-1 í apr-
ílmánuði og útgerðin á von á Björgúlfi 
EA-302 til Dalvíkur í júnímánuði. Ný-
verið kom nýr frystitogari til útgerðar-
fyrirtækisins Ramma í Fjallabyggð, Sól-
berg ÓF-1.

HB-GRANDI
Á árinu 2016 komu til landsins uppsjáv-
arveiðiskipin Venus NS-150 og Víking-
ur AK-100 sem HB Grandi lét smíða í 
Tyrklandi. Ísfisktogarinn Engey RE-91 
kom til landsins í marsmánuði sl. og 
HB-Grandi á ennfremur í smíðum tvo 
ísfisktogara í Tyrklandi, sem koma til 
með að heita Akurey og Viðey. Nýsmíð-
aður frystitogari kemur til HB Granda 
innan 48 mánaða en stjórn HB Granda 
hf. hefur ákveðið að láta smíða á Spáni 
frystitogara sem mun kosta um 5 millj-
arða króna. Skipið verður afhent á árinu 
2019. Togarinn er hannaður af Rolls 
Royce í Noregi og er 81 metra langur, 17 
metra breiður og mun hafa lestarrými 
fyrir um 1.000 tonn af frystum afurðum 
á brettum. Ekki eru fyrirhugaðar frekari 
nýsmíðar fiskiskipa hjá HB Granda. Við 
koma þessa togara hverfa væntanlega frá 
útgerðinni eitt eða fleiri af gömlu togur-
unum sem hafa þjónað útgerðinni vel.

HG & VSV
Hraðfrystihúsið-Gunnvör í Hnífsdal 

(HG) og Vinnslustöðin í Vestmanna-
eyjum (VSV) sömdu um smíði tveggja 
ísfisktogara í Kína sem byggðir eru eftir 
íslenskri hönnun. Skipin munu kosta 
um 1,5 milljarða króna fullbúin hvort 
um sig. Togararnir, Páll Pálsson ÍS-102 
og Breki VE-61, eru væntanlegir til 
landsins að áliðnu sumri en Vestmanna-
eyingar vonast til að Breki komi til Eyja 
fyrir þjóðhátíð. 

Smíði Páls Pálssonar ÍS-102 er 
stærsta einstaka fjárfesting sem gerð 
hafi verið í sjávarútvegi á Vestfjörðum 
um langa hríð. Fyrirtækið gerir nú út 
ísfiskstogarana Pál Pálsson og Stefni, 
frystitogarann Júlíus Geirmundsson auk 
nokkurra smærri báta. Þörf var orðin á á 
endurnýjun á hluta skipa HG sem kom-
in eru til ára sinna. Eftir að hafa velt upp 
möguleikanum á að kaupa notað skip 
eða að endurbyggja Pál Pálsson ÍS, gekk 
HG til samstarfs við Vinnslustöðina í 
Vestmannaeyjum (VSV) árið 2010 um 
þarfagreiningu  varðandi hönnun og 
smíði á nýjum togurum. Við hönnunina, 
sem var í höndum Verkfræðistofunnar 
Skipasýnar og starfsmanna HG og VSV, 
var lögð megináhersla á eftirfarandi:

1. Í fyrsta lagi að aðstaða til vinnslu afla 
væri sem best til að tryggja gæði hráefn-
isins og nýtingu alls afla, þ.m.t. aukahrá-
efnis s.s. lifrar og slógs.

2. Í annan stað var lögð sérstök áhersla á 
orkusparnað við hönnun skrokka skip-
anna og við val á framdrifsbúnaði, auk 
þess sem togvindur verða rafdrifnar.
3. Sjálfvirkni tækjabúnaðar á milli-
dekki, í lest og við löndun.
4. Að allur aðbúnaður áhafnar verði í 
samræmi við nútímakröfur.

Niðurstaðan varð sú að skipin verða 
50,7 metrar að lengd og 12,8 metra 
breið. Vegna nýstárlegrar hönnunar 
á skrokkum skipanna og mun stærri 
skrúfu heldur en nú tíðkast á þessari 
stærð skipa, er áætlað að þau hafi um 
60% meiri veiðigetu en þau skip sem 
þau leysa af hólmi án þess að eyða meiri 
olíu. Þá verða skipin búin þremur raf-
drifnum togvindum og geta því dregið 
tvö troll samtímis.

 HG og VSV leituðu tilboða í smíði 
á skipunum, frá skipasmíðastöðvum í 
Danmörku, Noregi, Póllandi, Tyrklandi 
og Kína og reyndist tilboð frá Huanghai 
skipasmíðastöðinni í Rongcheng í Kína 
hagstæðast og tókust samningar við þá 
stöð.

Breki VE-61, ísfisktogari Vinnslu-
stöðvarinnar í Vestmannaeyjum, leysir 
af hólmi hinn 42 gamla ísfisktogara Jón 
Vídalín VE. Nýja skipið er 60% aflmeira 
en Jón Vídalín VE án þess að olíunotk-
unin aukist að sama skapi.

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

MATVÆLA-
RÁÐGJÖF

Kristur er vitinn sem lýsir
í sjávarþorpum víða um land er sjó-

mannadagurinn einn 
mesti hátíðisdagur 

ársins og endurspeglar 
það mikilvægi útgerðar 
fyrir lífsafkomu fólksins 
í landinu.  Segja má að 
sjómannadagurinn sé að 
vissu leiti helgur dagur 
allra þeirra sem leggja 
stund á fiskveiðar og hann 
er einnig helgur öllum 
sem tengjast þeim fjöl-
skyldutengslum og vin-
áttuböndum.  Við skulum nota tækifær-
ið og biðja Guð að vaka yfir öllum þeim 
sem sjóinn sækja og helga minningu 
þeirra sem horfnir eru.

Í guðspjalli því sem oftast er lesið á 
sjómannadaginn er greint frá viðburða-
ríkri siglingu Jesú og lærisveinanna er 
þeir hugðust fara yfir Galíleuvatn.  Fisk-
veiðar voru mikilvæg atvinnugrein á 
tímum Jesú eins og ætíð síðan og nokkr-

ir lærisveinanna höfðu langa reynslu á 
þessu sviði.  Nú bar svo við 
að það varð mikill storm-
ur á vatninu, lærisveinarn-
ir réðu ekki lengur við 
aðstæðurnar og urðu þeir 
skelfingu lostnir.  Þeir sáu 
vel að þeir voru í mikilli 
hættu og að það varð ekki 
aftur snúið.

Lærisveinarnir börð-
ust lengi við vind og haf 
og reyndu hvað þeir gátu 
til að halda bátnum á rétt-

um kili en á meðan lá meistari þeirra 
frammí og svaf.  Það er athyglisvert að 
hann hafi yfir höfuð getað sofið í veð-
urofsanum og eins að þeir hafi ekki 
vakið hann fyrr.  Ef til vill vildu þeir ekki 
gera honum ónæði eða kannski höfðu 
þeir hreinlega bara gleymt honum, það 
er ómögulegt að segja.  Þegar öll sund 
virtust lokuð vöktu lærisveinarnir loks-
ins Jesú með orðunum „Herra, vér föru-

mst!“
Sumir hafa túlkað þessa frásögn 

þannig að þeir hafi verið að biðja um 
hjálp á örlagastundu en hitt er líka 
möguleiki að þeir hafi aðeins verið að 
vekja hann til að hann hefði einhvern 
möguleika til að bjarga sjálfum sér ef 
bátnum myndi hvolfa.  Hvort sem var 
þá þurftu lærisveinarnir ekki að bíða 
lengi eftir björgun því að Jesús reis um-
svifalaust á fætur og hastaði á vindinn 
og vatnið svo að það varð stillilogn.  Það 
að ákalla drottinn á örlagastund hafði 
forðað þeim úr bráðum háska.

Við getum látið þessa frásögn minna 
okkur á það að máttur bænarinnar er 
mikill hvernig sem ytri aðstæður líta út, 
með bæn og ákalli vekjum við Krist í sál-
um okkar og hann veitir okkur leiðsögn 
í vanda og neyð.  Lífinu er stundum líkt 
við sjóferð.  Stundum siglum við lygnan 
sjó en stundum rísa öldurnar upp á móti 
okkur, en hvort heldur sem er þá er Jesú 
Kristur vitinn sem lýsir og beinir okkur 

rétta leið.  Megi ljós hans ætíð lýsa fyrir 
stafni.

Sr. Fjölni Ásbjörnsson
sóknarprestur í Holti í Önundarfirði

Fiskeldi er hvarvetna í vexti,  þar 
sem því verður komið við vegna 
náttúrulegra aðstæðna. Þetta á 

ekki síst við hér við norður Atlants-
hafið.  Í Noregi er stefnan tekin á fjór-
földun eldisins, Færeyingar hafa byggt 
upp gríðarlega öflugt eldi, í Skotlandi er 
stefnt á tvöföldun eldisins. Kanadamenn 
efla sitt eldi, Bandaríkjamenn stefna að 
aukningu og horfa sérstaklega til sjóeld-
isins, Evrópusambandið hefur markað 
stefnu til þess að stuðla að vexti fiskeldis 
í aðildarlöndum sínum.

Í ljósi þess væri furðulegt, svo ekki 
sé meira sagt, ef við byggðum ekki upp 
fiskeldi hér á landi. Enda tala fulltrúar 
okkar stjórnvalda um að fiskeldi hér á 
landi sé komið til að vera; verði fram-
tíðaratvinnugrein, en hvetja til varkárni 
og vandaðra vinnubragða. Undir það er 
eðlilegt og sjálfsagt að taka.

Eitt fiskeldisleyfi á ríflega 900 
dögum!!
Þannig hefur líka verið staðið að málum 
hér á landi. Það er farið að með mikilli 
gát. Þess vegna er erfitt að skilja hvað 
við er átt þegar sagt er að nú sé rétt að 

hægja á útgáfu leyfa til fiskeldis hér við 
land. Hægja á. Hvernig er það í raun-
inni hægt?  Fiskeldisuppbyggingin fer 
hér  fram á hraða snigilsins og verður sú 
dýrategund þó seint sökuð um að fara 
sér að einhverju óðslega.

Endurskoðuð lög um fiskeldi tóku 
gildi í ársbyrjun 2015. Fyrir tveimur og 
hálfu ári. Og hver er staðan? Á þessum 
tíma, þeim ríflega 900 dögum sem liðnir 
eru frá gildistöku laganna, hefur verið 
veitt eitt fiskeldisleyfi í sjó – og það var 
stækkun á fyrirliggjandi fiskeldisleyfi!!  
Eitt leyfi á rífum 900 dögum!! Og svo 
tala menn um að hægja á. Hvað er þá 
hæfilegur hraði? Eitt leyfi á þriggja ára 
fresti, eða fimm ára fresti? 

Fjárfest á Vestfjörðum einum 
fyrir rífa 20 milljarða króna
Rétt er það sem stjórnvöld hafa sagt. 
Fiskeldi er komið til að vera á Íslandi. 
Enda hefur þegar verið fjárfest í grein-
inni á síðustu 2 til 3 árum fyrir tugi 
milljarða króna. Á Vestfjörðum einum 
nemur sú fjárfesting um 21 milljarði 
króna, sem er ígildi 9 stórra ísfisktogara 
af þeirri gerð sem hafa verið að koma til 

landsins á síðustu mánuðum. Þetta eru 
engar smá tölur í ekki stærra hagkerfi 
en því vestfirska og hefur haft mikil og 
jákvæð áhrif og mun hafa enn frekari 
áhrif á komandi misserum.

Fiskeldi er þekkingaratvinnugrein
Fiskeldi er þekkingaratvinnugrein. Hún 
krefst fjölþætts vinnuafls, sérhæfðrar 
þekkingar og menntunar á mörgum 
sviðum. Athyglisvert er að í því góða at-
vinnuástandi sem nú ríkir í landinu er 
mikil eftirspurn eftir störfum í greininni. 
Reynsla fiskeldisfyrirtækjanna er sú að 
fólk sækist eftir störfunum. 

Fiskeldi hefur snúið byggðaþró-
uninni við
Þar sem fiskeldi hefur náð að festa ræt-
ur hefur byggðin eflst. Svo háttar til að á 
þeim svæðum sem fiskeldið er að byggj-
ast upp, á Vestfjörðum og Austurlandi, 
hefur byggðin víðast hvar verið í vörn. 
Með tilkomu fiskeldisins hafa menn 
náð að snúa þeirri vörn í sókn. Glöggt 
dæmi um það er þróunin í grunnskól-
anum á Bíldudal. Þar var sú staða uppi 
og hafði verið um árabil að nemendum 

fækkaði. Með tilkomu fiskeldisins hefur 
orðið algjör viðsnúningur. Nemendum 
hefur fjölgað í skólanum 
um helming og er til vitnis 
um að ungt fólk, sem hef-
ur trú á framtíðinni þar 
hefur sest að. Þetta er skýrt 
dæmi um hin jákvæðu 
áhrif sem fiskeldið hefur í 
dreifðum byggðum.

Aðgerðir til að koma 
í veg fyrir erfða-
blöndun
Miklar framfarir hafa 
orðið i allri fiskeldistækni á undandförn-
um árum og fyrirsjáanlegt er að sú þróun 
heldur áfram. Fiskeldismenn skynja vel 
ábyrgð sína, bæði gagnvart hinu samfé-
lagslega umhverfi og einnig náttúrunni. 
Vitaskuld á að taka alvarlega þegar menn 
viðra áhyggjur sínar af áhrifum fiskeldis 
á villta laxastofna. Þá ber að hafa í huga 
að fyrirsjáanlega mun fiskeldið byggjast 
afar hægt upp hér á landi á næstu árum. 
Framleiðsla á laxi í fiskeldi verður ekki 
nema um 10 þúsund tonn í ár og mun 
taka einhver ár að fara upp í 20 til 25 

þúsund tonn. Það er agnarsmá fram-
leiðsla í samanburði við önnur lönd. 

Bættur búnaður gerir 
öryggi við framleiðsluna 
meiri og reynslan hefur 
fært okkur heim sanninn 
um það. Með skipulagðri 
vöktun við laxveiðiár má 
afstýra því að fiskur sem 
kann að sleppa úr eldi rati 
upp í árnar. Stærstur hluti 
íslensku strandlengjunnar 
er og hefur verið lokaður 
fyrir fiskeldi allt frá árinu 
2004. Fiskeldi er því og 

verður stundað fjarri helstu laxveiðiám 
okkar. Miklar framfarir eru í hvers konar 
líftækni sem dregur úr áhættu á erfða-
blöndun. Og áfram má telja.

Gætileg uppbygging, undir ströngu 
eftirliti þar sem gerðar eru strangar um-
hverfiskröfur eins og reyndin er, skap-
ar því ekki þá áhættu sem ætla má af 
glannalegum fullyrðingum sem dynja 
oft yfir í fjölmiðlaumræðunni.

Einar K. Guðfinnsson formaður 
Landssambands fiskeldisstöðva

Einar K. Guðfinnsson.

Fiskeldi er framtíðaratvinnugrein á íslandi

nýir togarar til landsins og samið um nýsmíði

Minnisvarði Í Grindavík um 
drukknaða sjómenn. Á stalli 
styttur er letrað: Minnisvarði um 
drukknaða menn í Grindavík. ,,Í 
þolinmæði og trausti skal styrkur 
yðar vera.“ Jes.30.5. 

Málverk eftir Rembrandt.

Sr. Fjölni 
Ásbjörnsson
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Til hamingju
sjómenn!
Arion banki óskar sjómönnum, fjölskyldum 
þeirra og okkur öllum, sem njótum góðs af 
störfum þeirra, gleðilegs sjómannadags.
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Það er morgunljóst að við Ís-
lendingar byggjum ekki við þau 
lífsgæði sem við teljum svo sjálf-

sögð í dag ef ekki nyti við íslensks sjáv-
arútvegs með okkar frábæru sjómenn og 
fiskvinnslufólk í broddi fylkingar. Þessum 
staðreyndum megum við sem þjóð aldrei 
gleyma og því þarf að sýna þeim sem 
starfa við veiðar og vinnslu á sjávarafurð-
um fulla virðingu en því miður hefur mér 
fundist vanta upp á þá virðingu oft á tíð-
um,“ segir Vilhjálmur Birgisson.

Vantraust milli sjómanna og 
útgerðarmanna
,,Það nægir að nefna í því samhengi að 
launakjör fiskvinnslufólks endurspegla 
alls ekki mikilvægi fiskvinnslustarfsins 
fyrir íslenskt þjóðarbú. Einnig kom ber-
sýnilega í ljós í síðasta verkfalli sjómanna 
að mikið vantraust ríkir á milli sjómanna 
og útgerðarmanna en rétt er að geta þess 
að verkfall sjómanna var lengsta verk-

fall í 37 ára sögu ríkissáttasemjara. Það 
er mitt mat að þessu vantrausti verði að 
ljúka og íslenskir útgerðarmenn verði að 
koma fram við íslenska sjómenn af meiri 
auðmýkt og virðingu en þeir hafa gert á 
liðnum árum og áratugum.

Það mikla atvinnuóöryggi sem ís-
lenskir sjómenn og fiskvinnslufólk þurfa 
að búa við er verulegt áhyggjuefni og sem 
dæmi þá hefur fiskvinnslufólki fækkað 
gríðarlega á rúmum 20 árum. Árið 1994 
störfuðu 9.600 manns við fiskvinnslu eða 
sem nam tæplega 7% starfa á íslenskum 
vinnumarkaði. Í dag starfa um 3.100 
manns í fiskvinnslu eða sem nemur um 
1,6% af vinnumarkaðnum en á þessum 
rúmu 20 árum hefur fiskvinnslufólki 
fækkað um 6.500 manns.

Það er ekki bara að fiskvinnslufólki 
hafi fækkað gríðarlega heldur hefur sjó-
mönnum líka fækkað mikið en árið 1994 
voru um 5.500 sjómenn á Íslandi en í dag 
eru þeir um 4.000 talsins.  Á þessu sést að 

atvinnuöryggi þeirra sem starfa við veið-
ar og vinnslu sjávarafurða er afar lítið. 
Það er ljóst að þessi fækkun sjómanna og 
fiskvinnslufólks í skjóli fiskveiðilaganna 
í sjávarútvegi hefur leikið mörg sveitar-
félög vítt og breitt um landið afar illa og 
hafa mörg byggðarlög verið skilin eftir 
með blæðandi sár.

Þótt við öll vitum að mörg sveitarfélög 
hafi farið mjög illa út úr samþjöppun og 
hagræðingu í sjávarútvegi þá efast ég um 
að nokkurt bæjarfélag hafi farið jafn illa 
út úr fiskveiðistjórnunarkerfinu og við 
Akurnesingar. Af hverju segi ég þetta? 
Jú, vegna þess að núna hefur HB Grandi 
tilkynnt að þeir ætli að hætta vinnslu á 
bolfiski á Akranesi. Rétt er að geta þess að 
atvinnulíf okkar Akurnesinga gekk allt út 
á veiðar og vinnslu á sjávarafurðum alla 
síðustu öld og sem dæmi var fyrirtækið 
Haraldur Böðvarsson stofnað árið 1906 
og um tíma var unnið við vinnslu á sjáv-
arafurðum í fjórum frystihúsum, Hafern-
inum, Heimaskaga, Þórði Óskarssyni og 
að sjálfsögðu Haraldi Böðvarssyni.

Það er svo dapurt og nöturlegt til þess 
að vita hvernig fyrirkomulag á stjórnun 
fiskveiða hefur farið með hinar dreifðu 
byggðir þessa lands þar sem örfáir 
einstaklingar hafa getað tekið ákvörðun 
um að færa aflaheimildir á milli lands-
svæða eða til höfuðborgarsvæðisins, 
tekið lífsviðurværi af fiskvinnslufólki og 
sjómönnum og skilið heilu byggðarlögin 
eftir í rúst. Með öðrum orðum farið um 
eins og skýstrókar og selt eða sogað allar 
aflaheimildir í burtu því þeir vilja græða 
meira í dag en í gær!  

Ég vil rifja það upp að árið 2002, áður 

en Haraldur Böðvarsson sameinaðist 
Granda, var Akranes þriðja stærsta ver-
stöð landsins og á Akranesi var landað 
yfir 167 þúsund tonnum. Haraldur Böðv-
arsson var með um 350 manns á launa-
skrá og greiddi yfir 2 milljarða í laun og 
var stærsti launagreiðandi á Norðvestur-
landi.“

Hvert stefnir nú á Akranesi?
,,Nú stefnir í að þetta sé allt farið, þökk sé 
fiskveiðistjórnunarkerfinu. Fiskvinnsla 
var og er fjöregg okkar Skagamanna 
og þau lífsgæði sem við búum nú við 
og teljum svo sjálfsögð væru ekki til 
staðar ef vinnsla á sjávarafurðum hefði 
ekki farið fram í okkar góða samfélagi. 
Því miður stefnir æði margt í að verið 
sé að skrifa síðasta kaflann hvað varðar 
vinnslu á sjávarafurðum hér á Akranesi 
því forsvarsmenn HB Granda ætla sér 
að leggja niður landvinnsluna og með 
því mun yfir 100 ára sögu fiskvinnslu 
ljúka. Það er svo sorglegt ef uppundir 
100 manns missa vinnuna og margir 
þeirra hafa helgað líf sitt fyrirtækinu og 
eru með tugi ára í starfsreynslu. Það er 
stórhættulegt ef þessi gríðarlega þekk-
ing hjá þessu fiskvinnslufólki tapast og 
þráðurinn rofnar hvað varðar vinnslu á 
sjávarafurðum hér á Akranesi.

Hvernig má það vera að nokkrir 
aðilar sem fara með tímabundinn um-
ráðarétt yfir auðlind hafsins geti slátrað 
vinnslu á sjávarafurðum hjá sveitafélagi 
sem var þriðja stærsta verstöð landsins 
fyrir nokkrum árum síðan?

Hvar er samfélagsleg ábyrgð þessara 
manna sem fara með umráðaréttinn 

yfir nytjastofn-
um sjávarins?  
Hvar er ábyrgð 
stjórnvalda sem 
sett hafa lög þar sem 
kveðið er á um að nytjastofnar á Íslands-
miðum séu sameign íslensku þjóðar-
innar og markmið laganna sé að tryggja 
trausta atvinnu og byggð í landinu?  

Við eigum ekki að gefast upp og 
við eigum að biðla til og krefjast þess 
að Alþingi Íslendinga standi vörð um 
atvinnuöryggi fiskvinnslufólks og sjó-
manna vítt og breitt um landið. Við 
eigum að krefjast þess að stjórnvöld 
byggðafesti aflaheilmildir þannig að 
svona hamförum hjá hinum dreifðu 
byggðum þessa lands ljúki í eitt skipti 
fyrir öll.

Það er gríðarlega mikilvægt að sátt 
sé á milli þjóðar og þeirra sem fara með 
umráðaréttinn yfir sjávarauðlindinni 
tímabundið en sú sátt næst ekki þegar 
útgerðarmenn svipta fiskvinnslufólk, 
sjómenn og sveitarfélög lífviðurværi 
og skilja fólkið eftir í átthagafjötrum 
eins og við höfum því miður þurft að 
horfa upp á á liðnum áratugum. Við 
þurfum að ná sátt um þessa mikilvæg-
ustu atvinnugrein okkar Íslendinga og 
það gerum við með því að byggðafesta 
aflaheimildir og um leið að skapa ís-
lenskum sjávarútvegi góð rekstrarskil-
yrði þannig að þau geti greitt góð laun 
og fjölgað störfum. Þannig græðum við 
öll!

Ég vil óska sjómönnum og fisk-
vinnslufólki innilega til hamingju með 
Sjómannadaginn.“

Fáar þjóðir í veröldinni byggja 
afkomu sína í jafn ríkum mæli á 
fiskveiðum og við Íslendingar. Sjó-

sókn hefur verið samofin lífskjarabar-
áttu þjóðarinnar í gegnum tíðina. Hún 
hefur verið uppistaða atvinnuþróunar 
hér á landi um árabil og hefur í raun 
haft mótandi áhrif á íslenska menningu 
með ótvíræðum hætti. Við berum að 
sama skapi alveg sérstaka virðingu fyrir 
hafinu, sjávarauðlindinni og umfram 
allt fyrir starfi sjómannsins.

Það er sungið um sjómennskuna 
í lögum sem við lærum strax á barns-
aldri, um frækna sjófara sem sigla um 
höfin blá, sækja gull í greipar sjávar 
og gleðjast svo um munar þegar þeir 
koma í land með verðmætan afla. Þetta 
er rómantísk ímynd sem okkur þykir 
vænt um. Þó vitum við að sjómanns-
starfinu fylgir erfiði, fjarvera frá fjöl-
skyldu og auðvitað hættan sem alltaf 
stafar af kenjum hafsins. Það er ekki 
að ástæðulausu að sjómenn hafi fengið 
nafnbótina hetjur hafsins og að þeim sé 
tileinkaður þessi dagur, sem við höld-
um upp á, þeim til heiðurs, í sumar-
byrjun ár hvert. Í dag eru hátíðarhöld 
og skemmtanir um allt land að þessu 
tilefni.

Auðvitað hefur starf sjómannsins 
tekið miklum breytingum í áranna rás. 
Mikilvægastar eru þær miklu framfarir 
í öryggismálum sjómanna sem orðið 
hafa á undanförnum áratugum. Þær 
eru ekki aðeins þýðingarmiklar fyrir 
sjómenn sjálfa, heldur skipta þær líka 
sköpum fyrir fjölskyldur þeirra í landi 
- okkur ber að meta hið óeigingjarna 
hlutverk kvenna í viðgangi þessarar 
glæstu atvinnugreinar. Tækniframfarir 
hafa sömuleiðis bylt starfsskilyrðum 
sjómanna, með tilkomu nýrra veiðar-
færa og öflugri skipa.

En sjávarútvegurinn hefur líka 
knúið framfarir í íslensku atvinnulífi. 

Nærtækt er að horfa til 
þess frjóa nýsköpunar-
starfs sem tengist grein-
inni og birtist jafnt í þróun 
tæknibúnaðar til veiða og 
vinnslu, sem í aukinni og 
nýstárlegri nýtingu sjáv-
arafurða, t.d. í heilsubót-
arvörur og til lækninga. Í 
víðara samhengi horfum 
við til þeirra miklu sam-
félagsbreytinga sem orðið 
hafa síðastliðin hundrað ár eða svo. 
Íslendingar voru fátæk og einangruð 
þjóð sem bjó við fábrotið efnahagslíf. 
Í dag, aftur á móti, ríkir hér hagsæld, 
atvinnulífið er fjölbreytt og tækifær-
in ótalmörg. Þessar framfarir urðu að 
miklu leyti til í kringum öflugum sjáv-
arútveg. Þær byggja ekki síst á dugnaði, 
eljusemi og ósérhlífni íslenskra sjó-
manna í gegnum tíðina. Af þeim sök-
um mun sjómannastéttin ætíð skipa 

sérstakan heiðurssess í íslensku þjóðlífi. 
Við megum sannarlega vera stolt yfir 
þessum afrekum.

Ég óska sjómönnum, fjölskyldum 
þeirra og landsmönnum öllum til 
hamingju með daginn.

Sjómannadagurinn 
hefur unnið sér sess 
í þjóðarsálinni
Sjómannadagurinn er fyrsti sunnudagurinn í júní ár hvert, nema ef hvíta-

sunnu ber upp á þann dag, þá er hann næsti sunnudagur þar á eftir. Það 
gerist í ár og er því haldinn hátíðlegur 11. júní nk. Hann er hátíðisdagur 

allra sjómanna. Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur þann 6. júní árið 1938 
í Reykjavík og á Ísafirði en frá upphafi 20. aldar tíðkaðist að halda sérstakar 
sjómannamessur í kirkjum áður en þilskipin héldu til veiða eftir vetrarlægi, 
sem var yfirleitt 3. eða 4. sunnudag eftir þrettánda. Árið 
1987 var dagurinn lögskipaður frídagur sjómanna. 
Hátíðardagskrár eru víða í bæjum landsins þótt þeim 
hafi því miður fækkað, en þekktastar eru Sjóarinn 
síkáti í Grindavík, Hátíð hafsins í Reykjavík, sjómanna-
hátíðir á Akureyri og í Vestmannaeyjum, en í Eyjum 
hefur sjómannadagurinn verið haldinn hátíðlegur frá 
árinu 1940.

Áframhaldandi fjárfesting og tækniþróun eru 
lykilþættir í framleiðniaukningu sjávarútvegs og 
samkeppnishæfni greinarinnar. Sterkt gengi íslensku krónunnar til langframa 
getur orðið verulegur þröskuldur fyrir áframhaldandi tækniþróun í atvinnu-
greininni. Mikilvægt er að hafa burðug hátæknifyrirtæki hér innanlands sem 
hafa þekkingu og fjármagn til að vera leiðandi í framþróun og tækni í sjávarút-
vegi. Þetta er meðal þess sem fram kemur í skýrslu sem ráðgjafafyrirtækið Aton 
vann fyrir Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi með yfirskriftinni ,,Næsta bylting í 
sjávarútvegi.“ Á árunum 2015 til 2017 hafi komið eða muni koma tólf ný stór 
fiskiskip til landsins og samanlögð fjárfesting í þeim um 35 milljarðar króna. 
Mikil hagræðing hefur átt sér stað í sjávarútvegi, en slík þróun sé sjaldnast sárs-
aukalaus þar sem það þýði að einhver fyrirtæki hafi þurft að leggja upp laupana.

Íslenskur sjávarútvegur skapar um milljarð króna í útflutningstekjur hvern 
virkan dag. Hann hefur einnig skapað sér mjög gott orðspor erlendis og er 
talinn einn hinn framsæknasti í heimi. Hlutfallslega hefur dregið úr mikilvægi 
sjávarútvegsins fyrir hagkerfið, einfaldlega vegna þeirrar staðreyndar að hag-
kerfið er nú fjölbreyttara og efnahagurinn hvíli á fleiri stoðum en áður.

Háskólinn á Akureyri býður einn íslenskra háskóla upp á þriggja ára nám 
í sjávarútvegsfræði til BS-prófs. Sjávarútvegsfræði er spennandi og krefjandi 
nám og er markmiðið að veita góðan grunn til stjórnunarstarfa í öllum grein-
um sjávarútvegs. Sjávarútvegurinn er í raun langt ferli frá auðlindinni um 
veiðarnar og vinnsluna og þar til vara er tilbúin á disk neytenda í fjarlægum 
löndum. Alls staðar í þessu ferli þarf að huga að þáttum eins og gæðum, sjálf-
bærni og hagkvæmni. Nám í sjávarútvegsfræðum er því þáttur í því að styrkja 
það góða orðspor sem fer af íslenskum sjávarútvegi.

ALDAN óskar íslenskum sjómönnum og fjölskuyldum þeirra innilega til 
hamingju með sjómannadaginn.
 Geir A. Guðsteinsson ritstjóri
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BlaðinU er dreiFT Á öll FyrirTæKi oG  
SToFnanir Á landinU.

,,Sjávarútvegurinn hefur knúið 
framfarir í íslensku atvinnulífi“
- segir Þorgerður Katrín gunnarsdóttir sjávarútvegsráðherra

Störf og viðfangsefni sjávarútvegsráð-
herra eru fjölbreytt.

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir sjávar-
útvegsráðherra.

,, Margt stefnir í að verið sé að skrifa síðasta kaflann 
hvað varðar vinnslu sjávarafurða á akranesi“
- segir Vilhjálmur birgisson, formaður Verkalýðsfélags akraness

Vilhjálmur 
Birgisson.
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Sjómenn og netagerðarmenn vinna 
á bryggju í Neskaupstað 1959.

Hetjur hafsins
Starfsmenn Alcoa Fjarðaáls óska sjómönnum öllum, 

í landi og á sjó, til hamingju með daginn.

Sjómenn eru vinir okkar, frændur og frænkur, forfeður 
og fyrirmyndir. Dugnaðarforkar sem láta hendur standa 
fram úr ermum. Dagurinn í dag er tileinkaður þeim. 
Takk fyrir okkur.
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Uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi er einstakt í veröldinni. 
Það vekur athygli langt utan landsteinanna, enda eina rafræna 
uppboðskerfið sem tekur til allra seljenda og kaupenda fisks 
í einu landi.

rsf.is

Reiknistofa fiskmarkaða  
Iðavellir 7  |  232 Reykjanesbær  |  rsf@rsf.is  |  Sími 420-2000

axel Helgason var kjörinn for-
maður á síðasta aðalfundi 
Landssambands smábáta-

eigenda. Hann segir að aðdragandi 
framboðs síns hafi verið skammur . 
Axel hefur gert út á grásleppu á inn-
anverðum Breiðafirði frá árinu 2004 á 
sínum bát, Sunnu Rós SH-123, þegar 
fjölskyldan keypti stóra eyju, Efri-
Langey, og byggði upp aðstöðu þar til 
að vera í faðmi Breiðafjarðar alla ver-
tíðina. Grásleppuvertíðin var af hálfu 
sjávarútvegsráðherra lengd í 46 daga, 
lýkur á misjöfnum tíma eftir svæðum, 
t.d. á Breiðafirði 14. ágúst, en hvernig 
líst Axel á þá ákvörðun?

,,Mér líst ekki vel á þá ákvörðun né 
hvernig hún var tekin.  Bæði kom hún 
of seint eftir að stór hluti grásleppusjó-
manna hafði lokið veiðum og tekin að 
ósk dótturfélags stærsta útgerðarfélags 
Íslands, HB Granda með rökstuðningi 
sem á sér ekki fordæmi, að það vantaði 
hrogn upp í sölusamninga  Í dag fást 
190 krónur/kg fyrir óskorna grásleppu 
og vegna skorts á grásleppuhrognum 
á markaði á ég ekki von á að verðið 
lækki.  Sögulega séð er þetta gott verð 
í evrum, rúm 40% hækkun milli ára, 

en í fyrra var meðalverðið um 150 
krónur/kg.  Þegar grásleppuvertíðinni 
lýkur hjá mér taka við 4 vikur á skrif-
stofunni áður en ég byrja makrílveiðar 
í byrjun ágústmánaðar sem stendur 
í um 6 vikur.  Makrílinn hef ég nær 
eingöngu sótt við Reykjanesið,“ segir 
Axel.

Sjómannadagurinn er 11. júní nk. 
Heldur þú sérstaklega upp á daginn 
eða hefur hann misst að einhverju leyti 
gildi sitt sem baráttudagur fyrir bætt-
um launum og aðstöðu?

,,Ég held ekki sérstaklega upp á 
hann og er stundum sá eini sem hef-
ur brotið þá hefð á grásleppunni á 
Breiðafirði að halda upp á sjómanna-
daginn. Tel að dagurinn haldi gildi 
sínu og skil vel þá sem vilja halda hon-
um í því horfi sem verið hefur, en ég 
velti því fyrir mér hvort ekki sé hægt 
að koma á einhverju öðru fyrirkomu-
lagi á þessum degi. Kannski hefur 
verið vikulöng bræla fyrir sjómanna-
daginn, þá lagast veðrið, og þá dregin 
upp grásleppunetin og tekið frí í fram-
haldi af landlegu.“

Hver eru helstu baráttumál Lands-
sambandsins um þessar mundir?

„Reyna að vinna 
að og bæta þessi 
kerfi sem við smá-
bátaeigendur erum í 
með grásleppu, mak-
ríl,, strandveiðar, 
aflamark og króka-
aflamark og menn 
geti haft þokkalega 
góða afkomu.  Það 
þarf að vera hag-
kvæmara fyrir þá 
sem eru á strand-
veiðum að sækja 
aflann á styttri tíma 
sem hentar þeim 
landshluta sem þeir 
eru í.  Það væri mjög 
ákjósanlegt að byrja strandveiðarn-
ir í mars/apríl á suðvestursvæðinu.  
Landssambandið vann hörðum hönd-
um að því að fá þessi rúm 4% sem smá-
bátaflotinn hefur í makrílveiðum, en 
um 140 bátar fengu úthlutun en aðeins 
um 40 bátar hafa grundvöll til þess að 
fara á makrílveiðar í ljósi þess hvernig 
verðið á makríl hefur verið lækka og 
veiðiheimildirnar of litlar hjá þorra 
báta sem eru með búnað til veiðanna.“

Nokkrir smábátasjómenn hafa sagt 
sig úr Landssambandi smábátaeigenda. 
Gerir þú þér vonir um að þessir aðilar 
komi aftur í sambandið?

,,Ég vona að menn sjái að sér og 
komi aftur og geri sér grein fyrir því 
í hvaða stöðu smábátaútgerðin væri í 
dag ef Landssambandsins hefði ekki 
notið við og hugsi til baka og sjái hvað 
hefur áunnist frá því að LS var stofnað 
fyrir rúmum 30 árum.  Ég bið menn 

um að ímynda  stöðuna eftir nokkur 
ár ef Landssambandið yrði lagt nið-
ur í ár. Það er sífellt verið að herja á 
okkur á öllum vígstöðum, sífellt verið 
að þrengja að smábátaútgerð. Smá-
bátaútgerð er umhverfisvænasta út-
gerðarformið og við vitum að margir 
fiskkaupmenn erlendis vilja engan fisk 
nema línufisk vegna ferskleikans og 
í því felast stór tækifæri,“ segir Axel 
Helgason formaður LS.

,,aðeins um 40 smábátar hafa 
grundvöll til að fara á makrílveiðar“
- segir axel Helgason formaður landssambands smábátaeigenda

 Axel Helgason.

 Sunna Rós SH-123.

Félagið Konur í sjávarútvegi var 
stofnað á vormánuðum árið 2013. 
Þá hittust 10 konur í sjávarútvegi 

saman og mynduðu stjórn. Þær voru 
allar sammála því að það þarf að vera 
vettvangur fyrir konur í sjávarútvegi til 
að búa til tengslanet, vinna saman, kynna 
sjávarútveginn fyrir konum sem þekkja 
hann ekki nógu vel og byggja upp jákvætt 
starf. Tilgangur félagsins er að styrkja og 
efla konur í sjávarútvegi ásamt því að gera 
þær sýnilegri innan iðnaðarins sem og 
utan hans.

Aðalfundur Kvenna í sjávarútvegi var 
haldinn miðvikudaginn 12. október sl. 
í húsakynnum Íslenska sjávarklasans á 
Grandagarði. Fundurinn var vel sóttur og 
mættu tæplega 30 félagskonur. Í nýkjör-
inni stjórn eru Nótt Thorberg, Hólmfríð-
ur Einarsdóttir, Kristín Helgadóttir, Guð-
rún Arndís Jónsdóttir, Hrefna Karlsdóttir, 
J.Snæfríður Einarsdóttir, Tinna Hrund 
Birgisdóttir og Freyja Önundardóttir 
sem jafnframt er formaður stjórnarinnar.  
Freyja rekur útgerðarfyrirtækið Önund 
ehf. á Raufarhöfn sem gerir út fjölveiði-
skipið Þorstein ÞH-115.

Vorferð KIS kvenna var farin dagana 
15. - 17. maí sl. til Austfjarða og heimsótt 
öflug og flott sjávarútvegsfyrirtæki. Tek-
ið var m.a. á móti konunum í Dahlshúsi 
á Eskifirði sem er sýningarsalur í gömlu 
sjóhúsi. Dahlshús er gamalt sjóhús, reist 
af Jóhanni Dahl, síldarútgerðarmanni, 
sem kom með húsið frá Noregi árið 
1880. Útgerðarævintýri Dahls á Eskifirði 
lauk árið 1883 og hefur Dahlshús gegnt 
ólíkum hlutverkum síðan þá sem bæði 
fiskverkunarhús og sláturhús, svo að 
dæmi séu nefnd. Húsið hefur verið fært 
í upprunalegt horf og hafa sýningar eftir 
landsþekkta listamenn verið settar upp í 
sýningarsal þess eftir að það opnaði sum-
arið 2013. Húsið er 90 m2 að grunnfleti. 
Það er í eigu Jens Garðars Helgasonar, 
formanns bæjarráðs Fjarðabyggðar og 
formanns SFS, Samtaka fyrirtækja í sjáv-
arútvegi.

Styrkir úr Rannsóknarsjóði síldar-
útvegsins
Rannsóknasjóður síldarútvegsins styrkir 
á hverju ári fjölda mikilvægra verkefna 

á sviði náms- og kynningarefnis fyrir 
sjávarútveginn en sjóðurinn er á forræði 
Félags síldarútgerða. Verkefni sem hlutu 
styrk úr sjóðnum í ár voru kynnt á árs-
fundi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi:
• „Fiskur á disk” Verkefnið snýst um 

að búa til 360° sýndarveruleika-kennslu-
efni (360° virtual reality) fyrir efstu bekki 
grunnskóla um ferlið frá því að fiskurinn 
kemur upp úr sjó á kæliskipi og þar til 
hann er tilbúinn sem veislumatur á disk. 
Efninu fylgi spurningar og ítarefni. Verk-
efnisstjóri er Árni Gunnarsson í samstarfi 
við Skotta ehf., Fisk Seafood og Árskóla.
• NaNO námsefni – Náttúra, ný-

sköpun og tækni í sjávarútvegi. Mark-
miðið er að semja, prófa og birta á vef 
námsefni um sjávarútveg sem veki áhuga 
nemenda með því að fást við nútímaleg 
viðfangsefni tengd samspili atvinnulífs, 
vísinda, tækni, náttúru og samfélags. 
Námsefninu er ætlað að nýtast ólíkum 
námsgreinum, stuðla að samþættingu 
þeirra og vinna þvert á greinar, bóklegar 
og verklegar. Verkefnisstjóri: Ester Ýr 
Jónsdóttir í samstarfi við Háskóla Íslands, 
Matís og Hafrannsóknastofnun.
• Félag síldarútgerða styrkti einnig 

verkefnið Öryggishandbók fyrir fisk-
vinnslur sem öryggishópur sjávarútvegs-
ins vinnur innan raða SFS í samstarfi við 
Verkís. Handbókin er ætluð starfsfólki í 
fiskvinnslu og er liður í stefnu sem miðast 
að því að auk öryggi í fiskvinnslum hér á 
landi og draga verulega úr líkum á alvar-
legum slysum og banaslysum.

Vaxandi hlutdeild kvenna í stjórn-
arstörfum í atvinnulífinu
Rakel Sveinsdóttir var kosinn formaður 
FKA Félagi kvenna í atvinnulífinu, sem 
haldinn var nýverið. Í FKA eru liðlega 
eitt þúsund konur í leiðtogastarf á öllum 
sviðum atvinnulífsins og er um helming-
ur þeirra forstjórar, framkvæmdasjórar 
eða eigendur fyrirtækja.  FKA hefur beitt 
sér m.a. fyrir því að konur verði meira 
áberandi í fjölmiðlum, auka hlutdeild 
þerra í stjórnarstörfum atvinnufyrirtækja 
og styðja við verkefnið ,,Jafnvægisvogin,“ 
en markmið þess er að auka hlutdeild 
kvenna í ábyrgðar- og stjórnarstörfum 
fyrirtækja á öllum sviðum.

Konur í sjávarútvegi 
hlutu hvatningarverð-
laun sjávarútvegsins
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Ferskar sjávarafurðir í umhverfisvænni umbúðum

Íslenskur sjávarútvegur er í fararbroddi í 

heiminum. Hvort sem litið er til ferskleika 

afurðanna, hreinleika framleiðslunnar eða 

nýsköpunar í greininni er um allan heim horft til 

íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja sem leiðandi 

aðila. Kaupendur og neytendur sjávarafurða á 

heimsvísu eru kröfuharðir viðskiptavinir sem 

ætlast til þess að gæði, ferskleiki og 

umhverfisvitund haldist í hendur. Hjá Odda 

leggjum við okkar af mörkum með því að tryggja 

að umbúðir frá okkur utan um íslenskar 

sjávarafurðir séu umhverfisvænni en hjá 

samkeppnisaðilum og að fádæma lágt 

kolefnisspor* þeirra veiti íslenskum 

fyrirtækjum forskot á erlendum markaði. 

Umbúðir frá Odda skila vörunum ferskum 

á áfangastað og tryggja að kaupendur og 

neytendur geti notið bestu sjávarafurða 

á markaðnum með grænni samvisku.

Veldu minna kolefnisspor – fyrir okkur öll.

MEÐ GRÆNA
SAMVISKU? 
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Simberg í Askalind í Kópavogi 
er með umboð fyrir Simrad 
og Kongsberg á Íslandi. Einnig 

er boðið upp á sjálfvirkni og iðn-
stýrilausnir hverskonar fyrir skip, 
þjónustu á fjarskiptakerfum, sem og 
ráðgjöf, uppsetningar og breytingar á 
hverskonar rafeindabúnaði um borð 
í skipum. Starfsmenn eru 6 talsins en 
framkvæmdastjóri er Valdimar Ein-
isson. Hann var spurður um nafnið á 
fyrirtækinu.

,,Það er samsett úr nöfnum 
tveggja umboða sem við erum með, 
þ.e. Simrad og Kongsberg. Simrad, 
sem er 70 ára á þessu ári, hefur frá 
upphafi verið leiðandi í heiminum 
í framleiðslu fiskileitartækja, bæði 
fyrir fiskiskip og hafrannsóknir. Frá 
Simrad bjóðum við dýptarmæla, há- 
og látíðni sónara, veiðistýringarkerfi 
þ.e. aflanema, hleranema, trollauga og 
trollsónara, omni eða skan.

Kongsberg býður uppá heildar-
lausnir á stýribúnaði fyrir skip. Þar má 
nefna skrúfu- og vélarstjórnanir fyrir 
allar gerðir af vélum, aðaltöflur, stjórn-
un og samkeyrslu á röfulum (power 
magamennt), rafmagns togvindur og 
togvindustjórnun, viðvörunnarkerfi, 
tankapælikerfi, stýringar á dælum og 
lokum. Simberg tók nýlega við um-
boði fyrir Sperry Marine. Frá þeim 
bjóðum við t.d. radara, Gyro compass, 
sjálfstýringar, Ecdis plottera og VDR. 

En öll þessi tæki og búnaður, sem Sim-
berg býður upp á, frá Simrad, Kongs-
berg og Sperry Marine hafa reynst 
afburða vel,“ segir Valdimar. „Það er 
mikil samkeppni hérlendis á þessum 
markaði svo við þurfum vissulega að 
vera á tánum, og teljum okkur gera 
það vel, enda með umboð fyrir frábær 
tæki og búnað.“

Simberg er með heildarlausn á 
rafeindabúnaði, fyrir fiskiskip 
frá kili uppí masturstopp
Á myndinni má sjá nýjustu brúarupp-
stillinguna frá Simberg þar sem hægt 
er að raða upp skjámyndum að vild 
á risa skjái og allur stjórnbúnaður er 
í seilingar fjarlægð. Þessa uppstillingu 

sýndi Simberg á sjávarútvegssýn-
ingunni í Laugardalshölll síðastliðið 
haust.

Er von á einhverju nýju á markað-
inn hvað varðar dýptarmæla, siglingar-
tæki og fleira á næstu misserum, nýrri 
tækni sem ekki hefur verið sést áður?

,,Það er auðvitað stöðug þróun og 
tækninýjungar á þessum markaði, 
m.a. erum við nú með tæki frá Simrad 
sem heitir SN90 sem virkar bæði sem 
dýptarmælir og sónar, hefur meiri 
geisla breidd, allt að 120° lárétt og 60 
lóðrétt, breytt tíðnissvið 70-120 kHz, 
mismunandi mótun á sendimerki m.a. 
CW, FM og chirp í einni sendingu. 
Þetta gefur möguleika á sónarmynd, 
sneiðmynd og fimm geisla sem vísa 

í þá átt sem menn vilja. Botnstykkið 
inniheldur 256 element.

SC90 hátíðnisónar frá Simrad, sem 
er fyrsti hringleitar sónar í heiminum 
með „composite“ botnstykki en þessi 
tækni gefur mun meiri langdrægni 
og aðgreiningu en áður hefur sést. 
Síðan er að koma nýtt trollnema kerfi 
frá Simrad, hleranemar, trollauga og 
aflanemar, þar eru nýjungar eins og 
þríhyrningsmæling frá hlerum að höf-
uðlínustykki.“

Þegar Valdimar var að byrja að 

selja siglingartæki og annan búnað 
fyrir um 30 árum kostaði einn sonar 
nálægt verði á einbýlishúsi, sem gæti 
numið að verðgildi 80 til 100 milljónir 
króna í dag, en nýjasta og fullkomn-
asta gerð af sonar í dag kostar um 30 
milljónir króna. Aukin tækni hefur 
því alls ekki hækkað verðið. ,,Vert er 
að geta þess að með góðum fiskileitar-
tækjum sparast bæði dýrmætur tími 
og olía.  Við bjóðum alla áhugasama 
velkomna í heimsókn til okkar í Aska-
lind 2, Kópavogi.“

Simberg með fjölbreytta þjónuStu 
fyrir rafeindabúnað í Skipum

Valdimar Einisson og Þorsteinn Kristvinsson, eigendur Simberg ehf., við sonar þar 
sem sést vel hvernig aflinn hefur verið hjá Þórunni Sveinsdóttur VE bæði á stjórn-
borða, bakborða og framan við skipið.

dagana 25.–27. apríl sl. fór fram 
stærsta sjávarútvegssýning 
í heimi, Seafood Processing 

Global í Brussel, Belgíu. Marel tók 
þátt í sýningunni nú sem fyrr og var 
sýningin afar árangursrík. Stöðugur 
straumur gesta var á Marel básinn þar 
sem nýjasta tækni og lausnir fyrir fisk-
iðnað var til sýnis auk þess sem hægt 
var að sjá með eigin augum hvernig 
vinnsla fer fram með hjálp sýndar-
veruleika. Margir sölusamningar voru 
handsalaðir á sýningunni. Þar má 
helst nefna kaup Vísis hf. og Samherja 
á nýjum vinnslulausnum en gott sam-
starf hefur verið milli fiskvinnslufyrir-
tækjanna og Marel hvað varðar þróun 
þessara lausna.

Vísir hf. hefur um tveggja ára skeið 
unnið ferskan þorsk með FleXicut 
kerfi frá Marel í vinnslustöð sinni í 
Grindavík og á þeim tíma átt í mjög 
góðum samskiptum við Marel hvað 
varðar þróun kerfisins. Á sýningunni 
í Brussel í ár undirrituðu forsvars-
menn fyrirtækisins kaupsamning á 
nýrri kynslóð af flæðilínu fyrir kerfið 
sem mun auka sjálfvirkni kerfisins 
enn meira. Nýja snyrtilínan er hönnuð 
með það markmiði að gera gæða-
skoðun sjálfvirka og rekjanlega.

,,Samstarf í fiskiðnaðinum hef-
ur verið afar mikilvægt við þróun og 
árangur í heildarkerfi FleXicut," seg-
ir Óskar Óskarsson, sölustjóri Marel 
Fish á Íslandi. Samstarf við Vísir hf. 
hefur verið stór hluti af þessu verk-
efni frá upphafi. "Hin nýja flæðilína 
er annað verkefni sem Marel og Vísir 
hafa þróað saman og er enn eitt skrefið 
í framþróun fyrir iðnaðinn.“

Samherji og hollenskt félag, Par-
levliet van der Plas, festu kaup á FleX-
icut vatnsskurðarvélunum til vinnslu 
um borð í tveimur frystitogurum en 
þetta er í fyrsta sinn sem Marel selur 
slík kerfi til notkunar um borð. Sam-
herji og Marel hafa unnið saman að 
þróun á kerfinu um nokkurt skeið og 

er áætlað að fyrri uppsetningin fari 
fram í þriðja ársfjórðungi þessa árs.

Dótturfélag Samherja í Þýskalandi, 
IceFresh, festi einnig kaup á FleXicut 
fyrir landvinnslu sína í Frankfurt. 
Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á 
ferskum, hágæða fiskafurðum og nýja 
kerfið gerir þeim kleift að auka af-
köst, bæta nýtingu og stuðla að bestu 
mögulegu vörugæðum.

FleXicut er tímamótalausn í hvít-

fiskvinnslu. Vélin sameinar mikil-
væg skref í vinnsluferlinu, hún notar 
röntgen tækni til að finna beingarð 
í fisk flökum og fjarlægir hann með 
vatnsskurði auk þess að skera flakið 
í bita eftir fyrirframgefnum skurðar-
mynstrum. Vatnsskurðarvélin er 
einnig notuð sem hluti af stærra kerfi 
með FleXisort afurðadreifingu og nú 
einnig með nýrri kynslóð flæðilína, 
FleXitrim.

Vísir og Samherji kaupa 
nýjan tækjabúnað frá Marel

Wise, sem er sjálfstæður 
söluaðili Microsoft Dyna-
mics NAV og gullsam-

starfsaðili Microsoft, var stofnað árið 
1995 og er í dag einn stærsti söluað-
ili Dynamics NAV á Íslandi. Fyrir-
tækið hefur verið útnefnt „Country 
Partner of the Year 2017“ eða „Sam-
starfsaðili ársins á Íslandi 2017“ hjá 
Microsoft Corporation. Fyrirtækið 
var heiðrað ásamt fleiri samstarfs-
aðilum Microsoft á heimsvísu fyr-
ir yfirburði í þróun og útfærslu á 
þjónustumiðuðum lausnum sem eru 
byggðar eru á tækni frá Microsoft.

,,Það er okkur mikill heiður að 
sæma Wise titlinum „Samstarfsað-
ili ársins á Íslandi 2017“. Wise hefur 
fært sameiginlegum viðskiptavinum 
okkar framúrskarandi lausnir og 
þjónustu og er frábært dæmi um þá 
yfirburði sem við sjáum eingöngu 
hjá okkar bestu samstarfsaðilum,“ 
sagði Ron Huddleston, aðstoðarfor-
stjóri One Commercial Partner hjá 
Microsoft Corp. Fyrirtækin voru 
valin úr hópi fleiri en 2800 sam-
starfsaðila í 115 löndum víðs vegar 
um heiminn og voru viðurkenningar 
veittar í nokkrum flokkum fyrir ár-

angursríkt samstarf við Microsoft, 
nýsköpun, aukna ánægju viðskipta-
vina og ekki síst fyrir að laða að nýja 
viðskiptavini. Wise var sérstaklega 
hlaðið lofi fyrir nýsköpun og fram-
úrskarandi sérþekkingu á sviðinu 
sem leiði til yfirburða hugbúnaðar-
lausna.

Wise býður viðskiptavinum sín-
um um allan heim, sem eru um 
500 talsins, ráðgjöf við þróun, inn-
leiðingar og hönnun sérlausna auk 
staðlaðra kerfa svo sem launa, banka, 
innheimtu, verkbókhalds, sjávarút-
vegs og sveitarfélaga.

,,Við einbeitum okkur að Dyna-
mics NAV og sérlausnum okkar fyr-
ir flestar greinar atvinnulífsins. Öll 
fyrirtæki stór og smá geta nú nýtt 
sér ýmsar leiðir svo sem áskrift að 
hugbúnaði í Microsoft Azure ský-
inu eða geta rekið eigin hugbúnað 
á hefðbundinn hátt. Samþætting við 
Office 365, Power BI og Wise Analyz-
er gerir lausnaframboð Wise einstakt 
og er stór þáttur í því að við vinnum 
þessi verðlaun nú í fjórða skiptið,“ 
segir Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri 
sölu- og markaðssviðs Wise.

Wise verðlaunað 
af hálfu Microsoft

Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs Wise og Hrannar Erlingsson 
framkvæmdastjóri Wise, við afhendingu viðurkenningarinnar.

Frá sýningu Marel á Seafood Processing Global í Belgíu.

Starfsstöð Vísis í Grindavík.
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Matís og Sjávarútvegsskóli há-
skóla Sameinuðu þjóðanna 
(e. United Nations University 

Fisheries Training Program/UNU-
FTP), sem staðsettur er hér á Íslandi, 
eru meðal þátttakenda í rannsóknar- 
og þróunarverkefninu FarFish, sem 
styrkt er af Horizon 2020 rannsókna-
áætlun Evrópu. Verkefninu er 
ætlað að stuðla að 

bættri umgengni evrópska fiskveiði-
flotans um hafsvæði utan Evrópu, auka 
þekkingu á þeim fiskistofnum sem flot-
inn sækir í á þeim svæðum, greina þær 
virðiskeðjur sem snúa að afla þessara 
skipa, sem og að auka þekkingu á fisk-
veiðistjórnun meðal hagaðila sem að 
þessum veiðum koma; það er bæði 

meðal viðeigandi strandríkja 
og evrópskra hagaðila.

,,Um 20% af afla evrópska fisk-
veiðiflotans er fenginn utan evrópskra 
hafsvæða. Þessi afli er meðal annars 
fenginn á alþjóðlegum hafsvæðum 
og innan lögsögu strandríkja þar sem 
samningar hafa verið gerðir um að-
gengi evrópska flotans. Samningar við 
strandríki eru tvennskonar, þ.e. annars 
vegar sérsamningar milli einstakra 

útgerða og yfir-

valda á hverju svæði fyrir sig og hins 
vegar samningar sem Evrópusam-
bandið gerir við einstök ríki gegn 
vilyrði um fjárhagslega styrki til inn-
viðauppbyggingar í sjávarútvegi. Þess-
ir samningar hafa verið nokkuð um-
deildir, þar sem Evrópusambandið og 
evrópski flotinn hefur meðal annars 
verið sakaður um að fara ránshendi 
um auðlindir fátækra ríkja, sér í lagi við 
vesturströnd Afríku. Til að bregðast við 
þessari gagnrýni hefur Horizon 2020 
rannsóknaáætlunin ákveðið að styrkja 
rannsókna- og þróunarstarf sem stuðla 
á að úrbótum á þessu sviði; þar kemur 
FarFish verkefnið til sögunnar,“ segir 
Jónas Rúnar Viðarsson hjá Matís, sem 
er þekkingar- og vísindasamfélag sem 
byggir á sterkum rannsóknainnviðum 
og samstarfi.

Í FarFish verkefninu verður athygl-
inni beint að sex hafsvæðum, það 
er innan lögsagna Grænhöfðaeyja, 
Máritaníu, Senegal og Seychelleseyja, 

sem og alþjóðlegra hafsvæða í suð-
austur- og suðvestur- Atlantshafi. 
Safnað verður saman upplýsing-
um um líffræðilega, vistfræði-
lega, efnahagslega og félagslega 

mikilvæga þætti veiðanna og þær 
upplýsingar gerðar aðgengilegar; 
fiskveiðistjórnun innan svæðanna 
verða greind í þaula og komið 
fram með tillögur að úrbótum; 

leitast verður við að auka ábyrgð 
evrópska flotans þegar kemur að nýt-

ingu og upplýsingagjöf; og byggð verð-
ur upp þekking á grundvallaratriðum 
fiskveiðistjórnunar meðal hagaðila í 
strandríkjunum og innan evrópska 
fiskveiðiflotans. 

,,Ljóst er að hér er um gífurlega 
mikilvægt málefni að ræða og að ekki 
er ráðist á garðinn þar sem hann er 
lægstur. Þó er einnig mikilvægt að hafa 
í huga að takist verkefninu að stuðla 
að einhverskonar framförum í þessum 
flóknu og oft á tíðum nær stjórnlausu 
veiðum, þá mun það geta haft úrslita-
áhrif á viðgang mikilvægra fiskistofna 
og lífsviðurværi fjölda manna, jafnt 
í strandríkjunum landa utan Evrópu 
sem og í Evrópu.

Í FarFish verkefninu taka þátt 21 
fyrirtæki og stofnanir víðsvegar að 
úr Evrópu, Afríku og S-Ameríku. Að 
auki hafa fjöldi alþjóðlegra stofnanna 
og fulltrúar einstakra ríkja sem málið 
varðar skuldbundið sig til að koma að 
verkefninu eftir því sem þurfa þykir. 
Verkefninu er stjórnað af Matís, sem 
sýndur er mikill heiður með að vera 
treyst fyrir þessu mikilvæga verkefni. 
Verkefnastjóri er Jónas R. Viðarsson, 
faglegur leiðtogi virðiskeðjurannsókna 
hjá Matís, en auk hans mun fjöldi 
annarra starfsmanna fyrirtækisins 
koma að verkefninu. Þess má til gam-
ans geta að um 1,5 milljón af þeim 5 
milljónum evra sem verkefnið er styrkt 
um, greiðist til íslenskra þátttakenda,“ 
segir Jónas Rúnar Viðarsson.

FarFish stuðlar að bættri umgengni evrópskra 
fiskveiðiflotans um hafsvæði utan evrópu

Þau lönd og þátttakendur sem að verkefninu koma.

Ávinningur íslenskra sjávarút-
vegsfyrirtækja af sameiginlegri 
þátttöku í sýningum erlend-

is, eins og t.d. Seafood Expo Global í 
Brussel í Belgíu undir hatti Íslands-
stofu er mikill, en öll stefna fyrirtækin 
að sama marki, þ.e.:
•  Kynna vörur eða þjónustu.
•  Efla ímynd fyrirtækisins.
•  Treysta viðskiptatengsl og stofna 

til nýrra.
• Kynnast stefnum og straumum í 

atvinnugreininni.
Íslandsstofa hefur aðgang að 

gagnabönkum og ýmsum öðrum upp-
lýsingum sem varða sýningar og þátt-
töku í þeim. Með ráðgjöf, fræðslu og 
upplýsingamiðlun tryggir starfsfólk 
Íslandsstofu markvissa, fagmannlega 
og árangursríka framgöngu íslenskra 
fyrirtækja á sýningum erlendis.

,,Íslandsstofa er samstarfsvettvang-
ur atvinnulífsins og stjórnvalda og 
hefur það hlutverk að auka gjaldeyr-
istekjur þjóðarinnar með þróttmiklu 

starfi í þágu íslenskra útflutnings-
greina. Með faglegu kynningarstarfi og 
samræmdum skilaboðum er vakinn 
áhugi á íslenskum vörum og þjónustu 
á erlendri grundu og Ísland kynnt sem 

ákjósanlegur áfangastaður erlendra 
ferðamanna og vænlegur kostur fyr-
ir beina erlenda fjárfestingu,“ segir 
Kristinn Björnsson, verkefnastjóri hjá 
Íslandsstofu.

Íslandsstofa:

Umtalsverður ávinningur af 
þátttöku á sjávarútvegssýningum

Öflugt teymi var frá Íslandsstofu í Brussel. F.v.; Berglind Steindórsdóttir, sýningar-
stjóri hjá Íslandsstofu, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegsráðherra, Guðný 
Káradóttir, forstöðumaður hjá Íslandsstofu og Kristinn Björnsson, verkefnastjóri.

World Seafood Congress 
(WSC) var síðast haldin í 
Grimsby á Englandi. Í lok 

hverrar ráðstefnu er tilkynnt hverj-
ir halda þá næstu og tilkynnt var í 
fundarlok að WSC 2017 verði haldin 
í Reykjavík 10. – 14. september 2017.

Meginþema ráðstefnunnar 2017 

er vöxtur í bláa lífhagkerfinu, en bláa 
lífhagkerfið er tilvísun í mikilvægi 
hafsins þar sem veruleg tækifæri 
liggja til vaxtar, nýsköpunar, rann-
sókna, markaðssetningar með mat-
vælaöryggi, fæðuöryggi, sjálfbærni 
og matarheilindi að leiðarljósi.

World Seafood 
Congress 2017
- verður haldin á Íslandi um miðjan 
september

íslenska sjávarútvegssýningin, 
Icelandic Fisheries Exibition, 
verður haldin í fjórtánda sinn 

dagana 13. til 15. september 2017 í 
Smáranum í Kópavogi. Sýningunni 
er ætlað að ná til allra hliða í sjávar-
útvegi og fiskvinnslu, allt frá veiðum 
og fiskileit til vinnslu og umbúða, 
markaðssetningar og dreifingar full-
unninna afurða.

Um 150 íslenskir aðilar taka þátt 
og kynna þjónustu við sjávarútveg, 
tæki, búnað og afurðir úr hafinu.

Auk sýningarinnar sjálfrar verða Ís-
lensku sjávarútvegsverðlaunin veitt 
í sjöunda sinn ásamt því að haldin 
verður önnur Icefish-ráðstefnan. Þar 
verður þemað „Fiskúrgangur skilar 
hagnaði“ en Íslendingar eru í fremstu 
röð á því sviði.

íslenska sjávarút-
vegssýningin haldin 
í haust í Kópavogi

Íslenskur saltfiskur 
kann að verða ræddur á 
ráðstefnu WSC hérlendis 
í haust. Íslendingar 
geta þar miðlað mikilli 
þekkingu.

Öll stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins sjá sér hag í því að taka þátt í erlendum sjávar-
útvegssýningum, m.a. þeirri stærstu í heimi, Seafood Expo Global í Brussel. Sjávarútvegs-
ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, heimsótti sýninguna og er hér með Þorsteini Má 
Baldvinssyni, forstjóra Samherja og Gústafi Baldvinssyni, framkvæmdastjóra Ice Fresh sem 
er sölufyrirtæki Samherja og hefur aðsetur í Hull á Bretlandi.
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Grásleppuvertíðin fór rólega af 
stað um miðjan aprílmánuð 
en átta bátar hafa verið gerð-

ir út á grásleppu frá Skagaströnd.
Þetta er mun tregari afli en vorið 
2016 þegar margir bátanna komu til 
löndunar tvisvar á dag, en þá lentu 
bátarnir í miklu ,,grásleppuskoti.“

Grásleppan er seld á fiskmark-
aðnum og er það af sem áður var 
að menn söltuðu sjálfir hrognin úr 
sínum afla og komu þeim á markað. 
Sjómenn eru ekki sáttir við verðið á 
grásleppunni en margir þeirra telja 

að verðið geti ekki farið nema hækk-
andi.

Grásleppuveiðileyfi hvers báts 
skal gefið út til 20 samfelldra daga í 
upphafi, þar til ákvörðun um heildar-
fjölda daga hefur verið tekin og skal 
bundið við ákveðið veiðisvæði og 
veiðitímabil. Við Húnaflóa skal leyft 
að veiða frá línu réttvísandi norður 
frá Horni (grunnpunktur 1) 66°27,40 
N 022°24,30 V að línu réttvísandi 
norður frá Skagatá 66°07,20 N 
020°05,90 V. Innan veiðitímabilsins 
frá og með 20. mars til og með 2. júní.

Tregari grásleppuvertíð 
í ár en í fyrra

Samherji undirritaði um miðjan 
maímánuð lóðaleigusamning 
við Dalvíkurbyggð um 23.000 

fermetra lóð undir nýtt húsnæði land-
vinnslu félagsins á Dalvík. Með samn-
ingnum er stigið stórt skref í átt að 
nýrri og fullkomnari vinnslu Samherja 
á Dalvík. Flutningur starfsemi Sam-
herja á hafnarsvæðið skapar jafnframt 
möguleika fyrir bæjarfélagið að skipu-
leggja svæðið með öðrum hætti til hags-
bóta fyrir samfélagið í heild. Áætluð 
fjárfesting Samherja í húsnæði og bún-
aði eru um 3.500 milljónir króna. Sama 
dag tók Samherji á móti nýjum Björgúlfi 
EA í Tyrklandi. Nýja skipið muni leysa 
hinn 40 ára gamla nafna sinn af hólmi 
og komi til heimahafnar á Dalvík í byrj-
un júní. Með nýju vinnslunni og smíði 
Björgúlfs EA er Samherji að fjárfesta í 

veiðum og vinnslu á Dalvík fyrir a.m.k. 
6.000 milljónir króna.

Með nýrri vinnslu munu störfin 
breytast, þau verða fjölbreyttari og meira 
krefjandi en jafnframt auðveldari líkam-
lega. Á Dalvík mun rísa fullkomnasta 
fiskvinnsla í heimi. Húsið verður við-

miðið sem íslensk fyrirtæki munu nota 
til að sýna tæknilausnir sínar og fram-
leiðslu úti um allan heim. Þannig hefur 
íslenskur iðnaður þróast með íslenskum 
sjávarútvegi.

AVH arkitekar á Akureyri sjá um 
hönnun nýja hússins.

Dalvík:

Samherji byggir 
nýja landvinnslu
- hefur fjárfest fyrir 11 milljarða í sjávarútvegi 
á Eyjafjarðarsvæðinu á einungis 3 árum  Samherji hf.

Grásleppuhrognin og 
hveljan fer á fiskmarkaðinn í 

Skagaströnd.

Tilboð í grjót- og fyrirstöðugarð við 
Norðurgarð í Dalvíkurhöfn hafa 
verið opnuð hjá Vegagerðinni. 

Hafnarsjóður Dalvíkurbyggðar óskaði eft-
ir að útboðið færi fram. Alls bárust fimm 
tilboð í verkið en áætlaður verktaka-
kostnaður var tæpar 114 milljónir króna. 
Norðurtak ehf. á Sauðárkróki átti lægsta 
tilboðið, 94,3 milljónir króna. Næstlægsta 
tilboðið átti Dalverk ehf. á Dalvík, eða 
97,4 milljónir króna. Héraðsverk ehf. á 
Egilsstöðum átti hæsta boðið, 161 milljón 

króna, eða talsvert yfir 
kostnaðaráætlun.

Verkið felst í út-
lögn grjóts og kjarna 
úr námu, um 37.900 
rúmmetrar. Einnig 
upptekt og útlögn 
grjóts frá núverandi 
grjótgarði, um 5.100 
rúmmetrar. Verkinu 
skal lokið eigi síðar en 
31. júlí nk.

Grjót- og fyrirstöðugarður byggður við dalvíkurhöfn
Grímseyjarferjan Sæfari í 
Dalvíkurhöfn. Fyrirstöð-
ugarðurinn mun tryggja 
betri aðstöðu fyrir skipið 
í ákveðnum áttum og 
einnig m.a. fyrir nýjan 
togara, Björgúlf EA, 
sem kom til Dalvíkur 
fyrir skömmu og leysir af 
hómi eldri togara með 
sama nafni sem þarna 
liggur við bryggju.

Samherji hefur stutt Fiskidaginn 
mikla á Dalvík, sem fram fer í byrjun 
ágústmánaðar, með ráðum og dáð, 
m.a. með því að leggja til mikið af 
fiskmeti sem gestir fá að njóta án 
endurgjalds. Við aðalgötu bæjarins 
stendur þessi varða og á hana er rit-
að: ,,Fiskidagurinn mikli heiðraði árið 
2005 alla þá sem stunduðu útræði 
frá Böggvisstaðasandi og lögðu með 
dugnaði sínum og áræði grunvöll að 
byggð á Dalvík.“
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ÓSKUM SJÓMÖNNUM 
TIL HAMINGJU MEÐ 
SJÓMANNADAGINN

MÁLTÍÐ
MÁNAÐARINS

Á KFC

90568 • P
ipar •  S

ÍA

899krónur

Aðeins

nur

+
+

Meltz

franskar

gos

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

TTTRTRRTRRANSRTRA STRANSTRANSTRANSANSANSANS-N --NTRANS--R -NS-T NS-NS-NTRANS-TRANSRANSTRAN -TRANRANRANRANSNSNSNSN

TATATATATATAF AF AI ATATAAF AAFITF TATATAATATTF TAAAF ATAIF AF AF ATATATTATAF TAAAF AF AF AF AF TF TAF TAF TATAI AAI AAI AI ATI AI AI AI AAAI AATATAI AITATAATATITAI AAI ATATTAF ATAI ATI ATAI AITAI AIFI ATF TTF TT
T

I ATATAITATTTATATAIFIITITF AIF TITITFIF AAAF TAFIF AF TF AF TAAF TFIFFIF AIF ATATF TAF TF AAF AATF AF AF AF AF ATAF AF ATAAF AIFI AI ATIITFITAF AF ATF AF TF TF AF TATFIF TATAT
SNNSNTTR NSRANS-TRTRANNS-NTRANS-RANTRANNS-NSNS--S-S-SSSNSRANSANSANSSRANTRANNSTRANSTTTRANSATRANSTRRANSTRAT AARRANSRARANSRRAARRRRTT

I ATATATTATATATAF TAATITIF ATITF TATAII ATATATAITFIFIF AI ATATATATATTAF TAAITATAI AI AAIF ATTI ATAFITF AF ATF TF TIF TTIFF TF AF TTFF ATF TF TAITAF TF ATFIF TF TF TAFF TFF AF TATTAF TTFITTTAI AF TI AAF ATF TF TATAFITAF AAF TIF ATITATATF AF TAFI AF AIF ATAT
RANS-

ATI ATAIF AITIFI AI ATFI ATI AFI ATF ATAFI ATITF ATATF TF ATATATATF TTTI
R STR NANR STRANRANSR NSTRANSS-TRRANS-RTRANSRTTRANS-TRANS--NNNSANSTRANTRTRTRTRARRTRARRATRTRTRTT

FITATT
TRANS-

TTATATTFF TTTAI AAIITFIF TF TTFF TTF ATTFI ATF TATAAIFII AIF AAF ATATATTATF
SSNSSNNSNS-NSNSRANTRANSTRANSTRANSTRANS-NS--NS-NSNSRANSRANSNANRARANSRANTRANSRANSTRANSRANTRANSNT

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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HVALUR HF.

Snæfellsbær

Garður

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

Súðavíkurhreppur

Grindavíkurbær

FJARÐABYGGÐ

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

Merki Eimskips
The Eimskip logo

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.
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veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt
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Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxa-
flóahafna, færði fyrir skömmu 
fyrir hönd fyrirtækisins full-

trúum nokkurra sveitarstjórna í Fær-
eyjum, hafnarstjórna og fyrirtækja 
sérstakt veggspjald. Gísli sagði af 
þessu tilefni að Færeyingar hafi ætíð 
sýnt Íslendingum mikla vinsemd og 
því var þessi gjöf afhent til að endur-
gjalda þeim vináttuna.

Á kortinu eru sýndir skipsskaðar 
Færeyringa vegna skipa yfir 12 tonn 
við Ísland frá árinu 1870 til 1993, 
eða í 123 ár. Greint er frá nöfnum og 
gerð skipanna, hvaðan þau voru, hvar 
þau fórust og hvenær og hvað margir 
létu lífið hverju sinni. Um er að ræða 
66 skip og um 400 manns. Atvinnu-
þátttaka Færeyinga á Íslandi var oft 
mikil og því eðlilegt að þeim þætti sé 
gerð skil auk þess sem kortið er afar 
merk söguleg heimild. Skipsskaðarnir 
snertu marga Færeyinga persónulega 

og margir núlifandi Færeyinga minn-
ast þeirra sem þarna fórust.

Skipsskaðar færeyska skipa 
við íslandsstendur kortlagðir

 Veggspjaldið segir merka sögu 
sem vert er að minnast.

Þann 28. september 2017 
mun Marel halda Whitefish 
ShowHow í Kaupmannahöfn 

í þriðja sinn í Progress Point, sýn-
ingarhúsnæði Marel í Kaupmanna-
höfn. Þessi viðburður er sniðinn að 
þörfum þeirra sem vinna bolfisk og 
aðrar tegundir hvítfisks. Á Whitefish 
ShowHow gefst fiskframleiðend-
um tækifæri til að kynnast hágæða 
vinnslulausnum Marel í raunveru-
legu vinnsluumhverfi. Áhersla er lögð 
á að sýna hvernig hægt er að ná fram 
á hámarks nýtingu hráefnis, styttingu 
vinnslutíma, lægri vinnslukostaði og 
auknu matvælaöryggi. Boðið verð-
ur upp á sýnikennslu þar sem kynnt 

verður nýjasta kynslóð vinnslulausna 
fyrir alla virðiskeðjuna, frá móttöku 
hráefnis til loka afurðar.

Einn af hápunktum viðburðarins 
verður kynning á nýjustu viðbót-
um við hið byltingarkennda FleX-
icut kerfi. Með þessum viðbótum 
er ekkert handafl nauðsynlegt á 
línunni lengur. Þessi aukna sjálf-
virkni tryggir jafnt flæði og styttir 
vinnslutíma, minnkar hnjask á hrá-
efni og hitasveiflur, til að tryggja 
hámarksgæði hráefnisins. Samhliða 
sýningunni verður boðið upp á 
gestafyrirlestra og málstofur með 
sérfræðingum Marel um málefni 
sem varða iðnaðinn.

Whitefish Show 
How kynnir FleXicut

FleXicut kerfið.

Margvísleg ný starfsemi er að 
spretta upp í kjölfar upp-
byggingar fiskeldis, bæði 

á Austfjörðum og Vestfjörðum. Eitt 
dæmi um það er nótaþvottastöð fyr-
ir fiskeldi sem fyrirtækið Ísfell hefur 
opnað á Flateyri. Fyrirtækið keypti 
hluta af húsakynnum Hjálms og síðar 
Kambs á Flateyri og þar er nóg að gera 
og vonir standa til um aukin umsvif 
þessu tengdu.

Vottun frá Norsk Veritas
Fyrirtækið hefur gert samning við 

öll fiskeldisfyrirtækin á 
Vestfjörðum um að annast 
þvott og viðhald á nótum úr 
fiskeldiskvíunum. Það hef-
ur fengið vottun frá Norsk 
Veritas svo tryggt sé að öll 
vinna sé framkvæmd eftir 
ströngustu reglum. Með 
vaxandi fiskeldi á Vest-
fjörðum má búast við að 
það muni fjölga í starfs-
liðinu og er ánægjulegt til þess að vita 
að húsnæðið á Flateyri hafi nú fengið 
nýtt, verðugt og mikilvægt hlutverk 

sem ein af stoðgreinum atvinnugrein-
ar sem mun láta mjög að sér kveða á 
Vestfjörðum á komandi árum.

Flateyri:

nótaþvottastöð fyrir fiskeldi 
skapar atvinnu Horft til Flateyrar.
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Samhentir óska útgerðum og áhöfnum
til hamingju með ný og glæsileg skip
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Hraðfrystihús Hellissands keypti 
í byrjun ársins bátinn Ask GK-
65, sem er snurvoðarbátur. 

Bátnum fylgdu 400 þorskígildistonn 
sem uppistaðan er þorskur, eða rúm-
lega 300 tonn. Báturinn verður þó ekki 
gerður út af Hraðfrstihúsi Hellissands 
heldur festi fyrirtækið kaup á honum 
til að nýta kvótann yfir á önnur skip 
í eigu þess. Hraðfrystihús Hellissands 
var með 3.297 þorskígildistonna kvóta  
fyrir og er þetta því talsverð viðbót á 
þann kvóta, eða 12,13%.

Hraðfrystihús Hellissands gerir út 
bátana Örvar SH-777 og Rifsnes SH-
44.

Hraðfrystihús Hellissands 
jók kvótann umtalsvert

Ólafur Rögnvaldsson er framkvæmdastjóri Hraðfrystihúss Hellissands. Honum á 
hægri hönd er framkvæmdastjóri Guðmundar Runólfssonar í Grundarfirði, Guð-
mundur Smári Guðmundsson. Báðir stjórna þeir mjög öflugum sjávarútvegsfyrir-
tækjum við sunnanverðan Breiðafjörð og eru leiðandi í öflugu atvinnulífi á svæðinu.

Humarvertíðin fór rólega af stað 
í vetur hjá Skinney-Þinganesi 
á Hornafirði en tók þó að 

glæðastast þegar líða tók á aprílmánuð 
og hefur verið allgóð undanfarið, eða 

4 til 7 tonn í túr af stórum og góð-
um humri. Aukin þorskgengd fyrir 
Suðurlandi hefur þó truflað nokkuð. 
Skinney-Þinganes gerir út þrjú skip á 
humar, Þóri, Skinney og Þinganes. Af 
humarkvótanum eru óveidd um 300 
tonn. Góður markaður er fyrir heilan 
humar á Spáni og gæti verið markað-
ur fyrir meira magn ef það veiddist 
en aukin styrkist krónunnar gerir 
þann markað ekki eins áhugaverðan 
og hann gæti verið. Innanlandsmark-
aðurinn er alltaf jafn og góður fyrir 
humarhala. Eftir sjómannadaginn 
verður farið á vestursvæðið nærri Eld-
ey og þá landað í Þorlákshöfn. 

Hjá Vinnslustöðinni í Vestmanna-
eyjum fóru humarveiðar rólega af 
stað en hefur verið að glæðast síðan 
í maímánuði. Vinnslustöðin gerir út 
tvö skip á humar, Drangavík VE sem 
landaði fyrsta humrinum 23. mars, og 
Brynjólf VE sem landaði fyrst 11. apr-
íl. Veiðisvæðið hefur verið á Breiða-
merkurdýpi og austur af því. Innan 
tíðar munu bátar VSV kanna vestur-
svæðið í grennd við Eldey.

Humaraflinn hefur verið bland-
aður að stærð. Mest af afla Vest-
mannaeyjabátanna er heilfrystur fyrir 
Spánarmarkað en síðan eru humarhal-
ar frystir sérstaklega og seldir á ýmsa 
markaði í Evrópu og í Kanda. Vinnslu-
stöðin hefur fengið úthlutað 18,7% 
aflaheimilda í humri á Íslandsmiðum. 
Auk Skinneyjar-Þinganes og VSV eru 
útgerðirnar HB Grandi, Fisk Seafood, 
Rammi, Ísfélag Vestmannaeyja og 
Nesfiskur með aflaheimildir í humri.

Frá áramótum til 28. maí sl. var 

heildaraflinn orðinn nær 411 tonn, en 
afli einstaka báta (kg/óslægt) á humri 
var eftirfarandi:
•  Sigurður Ólafsson SF-44 #  

21.107
•  Jón á Hofi ÁR-42 # 57.891
•  Brynjólfur VE-3 # 30.768
•  Þinganes ÁR- 25 # 70.784
•  Drangavík VE- 80 # 44.926
•  Þórir SF-77 # 69.644
•  Skinney SF-20 # 53.393
•  Fróði II ÁR-38 # 62.425

Humarhalar njóta 
stöðugra vinsælda

Humar þykir er mikið lostæti, enda 
eftirsótt vara.

UFSI, félag ungs áhugafólks um 
sjávarútveg, er umræðuvett-
vangur um sjávarútveg og sjáv-

arútvegsmál á Íslandi og úti í heimi. 
,,Við sem stöndum að stofnun félags-
ins teljum umræðuna um sjávarút-
vegsmál á Íslandi oft vera á villigötum 
og ekki til þess fallin að bæta ásýnd 
greinarinnar. UFSI mun hafa það að 
leiðarljósi að skapa málefnalega og 
óhlutdræga umræðu um greinina 
ásamt því að vekja áhuga meðal ungs 
fólks um sjávarútveg,“ segir Tryggvi 
Másson, einn félagsmanna UFSA.

Markmið UFSA er að vekja athygli 
á því starfi sem á sér stað í sjávarút-

vegi og tengdri starfsemi. Félagið mun 
meðal annars standa fyrir málfund-
um um málefni sjávarútvegsins og 
heimsóknum til fyrirtækja í greininni 
með það að markmiði að kynna at-
vinnuveginn fyrir ungu fólki og vekja 
athygli á þeim ólíku sjónarmiðum sem 
finna má innan greinarinnar.  

,,Félagið mun leggja sérstaka 
áherslu á að starfa um land allt og 
endurspegla þann fjölbreytta hóp fólks 
sem starfar og hefur áhuga á greininni 
óháð búsetu. Yfir 1.400 fyrirtæki starfa 
við sjávarútveg og haftengda starfsemi 
um allt land, því er af nægu að taka,“ 
segir Tryggvi.

Ungt áhugafólk um 
sjávarútveg stofnar 
umræðuvettvang

Sunnudaginn 15.mars 
1987 boðaði Hilmar Dan-
íelsson á Dalvík til fundar 

í Bergþórshvoli, félagsheim-
ili Kiwanisklúbbsins Hrólfs á 
Dalvík. Tilgangur fundarins var 
að kynna hugmynd um stofn-
un fyrirtækis sem aflaði tilboða 
í fisk sem væri til sölu upp úr 
fiskiskipum. Stofnsamningur að 
fyrirtækinu Fiskmiðlun Norð-
urlands hf. var síðan undirritaður á 
Dalvík þann 17.maí 1987.

Fyrstu árin var mest einblínt á 
sölu fersks gámafisks til Bretlands 
en strax árið 1989 var farið að vinna 
að sölu á skreið til Ítalíu og þurrk-
uðum hausum til Nígeríu undir 
handleiðslu Braga Eiríkssonar sem 
hafði verið í þeim viðskipum lengi. 
Árið 1990 samþykkir stjórn að hefja 
rekstur gólfmarkaðar á fiski í sam-
vinnu við Harald hf. og var sá mark-
aður rekinn í nokkur ár. Byrjað var 
að flytja út frosinn fisk, hrogn o.fl. 
árið 1991. Árið 1992 keypti fyrirtæk-
ið  af  Ísl.sjávarafurðum hf., söludeild 
sem sneri að hertum hausum, skreið 
og hrognum og við það jókst hlut-
deild Fiskmiðlunar Norðurlands hf. í 
þeim markaði verulega. Þá rak fyrir-
tækið skoðunarstofu í nokkur ár og 

flutti inn Rússafisk, seldi saltfisk o.fl.
Síðla árs 2002 var samþykkt að 

kaupa fyrirtækið Salka sjávarafurð-
ir sem var sölufyrirtæki í Hafnarf-
irði. Við samruna fyrirtækjanna var 
nafninu breytt í Salka-Fiskmiðlun 
hf. og opnuð skrifstofa í Reykjavík 
en höfuðstöðvarnar voru á Dalvík. 
Þessi sameining reyndist illa og árið 
2004 var samþykkt að leggja sölu-
deildina í Reykjavík niður. Frá þeim 
tíma hefur Nígeríumarkaðurinn 
verið sérhæfing hjá fyrirtækinu sem 
selur þurrkaðar afurðir frá framleið-
endum á Íslandi og víðar til innflytj-
enda þar í umboðssölu.

Frá árinu 2004 hefur Katrín Sigur-
jónsdóttir verið framkvæmdastjóri 
en fyrirtækið hefur síðastliðin 5 ári 
verið í hópi framúrskarandi fyrir-
tækja að mati Creditinfo.

Salka-Fiskmiðlun 
á dalvík hefur 
starfað í 30 ár

Stjórnendur Sölku-
Fiskmiðlunar hf. og 

makar gerðu sér glað-
an dag á Hótel Hjalteyri 
í tilefni 30 ára afmælis-

ins þann 17.maí sl.
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Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise er leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

Bjóðum einnig  í áskrift.

Við óskum sjómönnum 
innilega til hamingju 

með daginn
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Afburða ending

Auðveld þrif

Einfalt aðgengi

Hágæða tölvustýrðar fiskvinnsluvélar frá Vélfagi tryggja aukna nýtingu, meiri flakagæði og bæta þannig umgengnina við 
auðlindina og umhverfið. Rafpóleraðar fiskvinnsluvélar Vélfags hrinda frá sér óhreinindum. Aukið hreinlæti dregur úr 
örverumyndun, tryggir hráefnisgæði og lengir hillulíf afurða. Rafpólering tryggir betri endingu og þol gegn tæringu. Lægri 
viðhaldskostnaður.

Við óskum Ramma hf. til 
hamingju með Sólberg ÓF 1

Starfsfólk Vélfags

www.velfag.com Vélfag ehf.  //  Múlavegur 18  /  625 Ólafsfjörður   //// Njarðarnes 2  /  603 Akureyri   ////  466 2635  //  sales@velfag.is  

Við kappkostum að veita viðskiptavinum okkar góða varahlutaþjónustu!

Bolfiskflökunar- og roðdráttarvél

Tölvustýrður bolfiskhausari

Tölvustýrð bolfiskflökunar- og roðdráttarvél


