
 

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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Við erum stolt af afkomu Samherja 
hf. Samstillt vinna, eljusemi, dugn-
aður og traust starfsmanna okkar og 

samstarfsmanna um allan heim hefur enn á 
ný skilað afrakstri sem rík ástæða er til að 
gleðjast yfir,“ segir Þorsteinn Már Baldvins-
son forstjóri Samherja hf., þegar ársuppgjör 
Samherja hf. fyrir árið 2016 er kynnt, að 
loknum aðalfundi.

Hagnaður Samherja hf. af rekstri dóttur- 

og samstarfsfélaga í fimmtán löndum nam 
14,3 milljörðum króna. Rúmur helming-
ur starfseminnar er í útlöndum. Afkoma 
dótturfélaganna var einnig arðbær. Miklar 
fjárfestingar hafa staðið yfir og eru framund-
an og því var samþykkt á aðalfundi Sam-
herja hf. að greiða ekki arð vegna rekstrar-
ársins 2016.

,,Það má segja að á síðasta ári hafi nýj-
ar fjárfestingar byrjað að skila sér. Miklar 

endurbætur á landvinnslu ÚA á árinu 2015 
tókust vel og sex ný skip voru í smíðum á 
vegum félagsins á árinu 2016. Þetta eru fjár-
festingar sem munu leggja grunn að bættri 
afkomu og sveigjanleika í rekstri á komandi 
árum. Tvö skipanna, Kaldbakur og Björg-
úlfur, eru þegar komin til landsins og Cux-
haven hefur haldið til veiða í Þýskalandi. Þá 
munu verulegar fjárfestingar í Íslandsbleikju 
treysta fiskeldið,“ segir Þorsteinn Már.

Hagnaður samherja 
14,3 milljarðar króna

Kristján Vilhelmsson er útgerðarstjóri 
Samherja. Hann og Þorsteinn Már eru 
bræðrasynir og tveir stærstu eigendur 
fyrirtækisins. Samstarf þeirra frænda 
hefur í samstarfi við fjölda starfsmanna 
skilað stórkostlegum árangri.

IceFish 2017 - Íslenska 
sjávarútvegssýningin
Sýningin verður í Smáranum í Kópavogi dagana 13. til 15. 
september nk. og spannar allt svið sjávarútvegsins, frá fiskileit 
og veiði til vinnslu og pökkunar, allt til markaðssetningar og 
dreifingar á fullunnum afurðum. Öll samtök í sjávarútvegi og 
tengd fyrirtæki sjá sér mikinn hag í þátttöku.
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að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

marel.is/wfsh

28. SEPTEMBER 2017
Kynntu þér nýjustu lausnir í tækja- og hugbúnaði sem gera 
þér kleift að mæta vaxandi kröfum viðskiptavina.



2   12. september 2017

Knarr Maritme er nýstofn-
að markaðsfyrirtæki á sviði 
skipalausna. Að fyrirtækinu 

standa íslensku fyrirtækin Skaginn 
3X, Nautic ehf., Kælismiðjan Frost 
ehf., Brimrún ehf., Naust Marine ehf. 
og Verkfræðistofan Skipatækni ehf.

Fyrirtækin sex hafa átt í talsverðu 
samstarfi á undanförnum árum og 
má þar nefna samstarf við hönnun, 
smíði og uppsetningu vinnslustöðva 
innanlands og utan auk þess sem þau 

taka flest svipaðan þátt í smíði þeirra 
skuttogara sem hafa verið og eru nú í 
smíðum fyrir íslensk sjávarútvegsfyr-
irtæki. Fyrirtækin munu hvert um sig 
koma að hönnun og smíði á afmörk-
uðum þáttum sem ýmist verða smíð-
aðir af fyrirtækjunum sjálfum eða 
undirverktökum þeirra. Stjórmar-
formaður Knarr Martitume er Finn-
bogi Jónsson en Haraldur Árnason er 
nýráðinn framkvæmdastjóri.

Alfreð Tuliníus, fram-

kvæmdastjóri Nautic ehf., segir að 
sameiginlega séu fyrirtækin sem 
standa að Knarr Maritme mun öfl-
ugri markaðslega en hvert í sínu þó 
ekki verði þau sameinuð. ,,Þar má 
nefna ýmsar sameiginlegar lausnir 
sem verða nú auðveldari með breiðari 
yfirsýn sem og að leysa ýmis tæknileg 
mál, enda eru fyrirtækin sem standa 
að Knarr Maritme öll með góðar 
lausnir, hvert á sínu sviði,“ segir Al-
freð Tuliníus.

Nýtt skip DFU 
smíðað í Noregi

Cuxhaven nC-100

Nýtt skip Deutsche Fischfang 
Union, dótturfélags Samherja 
í Þýskalandi hél á veiðar um 

miðjan ágústmánuð sl. Cuxhaven NC-
100, sem hannað er af Rolls Royce, 
er 80m langt og 16m breitt, smíðað 
í Mykleburst skipasmíðastöðinni í 
Noregi. Cuxhaven er fyrsta nýsmíði 
Deutsche Fischfang Union í 21 ár en 
það skip bar einnig nafnið Cuxhaven.

Eigendur Samherja ásamt Har-
aldi Grétarssyni framkvæmdastjóra 
Deutsche Fischfang Union og Ósk-
ari Ævarssyni útgerðastjóra tóku á 
móti skipinu 15.ágúst sl. í Álasundi. 
Þá voru veiðarfæri tekin um borð og 
skipið gert klárt að öðru leyti. Cux-
haven hélt svo til veiða í Barentshafi 
20. ágúst. Skipstjórar eru Stefán Við-
ar Þórisson og Hannes Kristjánsson. 

Cuxhaven er afar vel búið á allan 
hátt bæði hvað varðar vélbúnað, 
vinnslu og aðbúnað áhafnar sem 
getur orðið allt að 35 manns. Með 
nýjustu tæknilausnum er skipið mun 
hagkvæmara í rekstri og umhverfis-
vænna en eldri skip. Vinnsludekk er 
hannað og smíðað af Slippnum á Ak-

ureyri og hefur búnað m.a. frá Vélfag 
á Ólafsfirði.

,,„Þetta eru mikil tímamót í 
rekstri DFFU hér í Þýskalandi. 
Meðal annars hefur allur aðbúnað-
ur áhafnar og vinnuaðstaða verið 
stórbætt. Það er mikil áskorun að 
fá allt til að virka í svona tæknilega 
flóknu skipi og næstu vikur verða 
því spennandi hjá okkur,“ segir Har-
aldur Grétarsson framkvæmdastjóri 
Deutsche Fischfang Union GmbH.

Öflugra markaðsstarf með 
stofnun Knarr Maritime

Nokkrir af stofnendum Knarr Maritime á sjávarútvegssýningunni í Brussel ásamt sjávarútvegsráðherra. F.v.; Alfreð Tulinius Naut-
ic, Ingólfur Árnason Skaginn 3X, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sjávarútvegsráðherra, Finnbogi Jónsson og Haraldur Árnason.

Hlaut styrk til að tæknivæða 
veiðar og vinnslu á sæbjúgum
Aurora Seafood ehf er ís-

lenskt frumkvöðlafyrirtæki 
í sjávarútvegi sem hlaut um 

miðjan maímánuð styrk að upphæð 
1,7 milljónir evra úr H2020 áætlun 
Evrópusambandsins sem nefnist 
SME Instrument. Þetta er í fyrsta 
sinn sem íslenskt frumkvöðlafyrir-
tæki í sjávarútvegi hlýtur svo háan 
styrk en honum verður varið til að 
þróa og tæknivæða veiðar og vinnslu 
á sæbjúgum. Styrkurinn er einnig 
mikilvægt skref í þá átt að hefja vist-

vænar veiðar á sæbjúgum víðsvegar 
um Evrópu. Davíð Freyr Jónsson 
framkvæmdastjóri Aurora Seafood 
segir að félagið hafi lagt áherslu á 
þróa frekar veiðar og vinnslu á sæ-
bjúgum, en Íslendingar eru eina 
þjóðin í Evrópu um sinn sem stund-
ar nýtingu á sæbjúgum af krafti.

Það voru íslenska ráðgjafafyrir-
tækið Evris ehf. og spænska fyrir-
tækið Inspiralia sem undirbjuggu 
styrkumsókn með Aurora Seafood 
ehf. til Evrópusambandsins. SME 

Instrument er tveggja þrepa um-
sóknaferli en árangur Aurora 
Seafood ehf. er einstakur því um-
sóknir fyrirtækisins hlutu braut-
argengi í fyrstu atrennu í báðum 
þrepum. Því liðu aðeins níu mánuð-
ir frá því að umsókn um fyrsta þrep 
var send inn þar til hinn stóri styrk-
ur var í höfn. Aurora Seafood ehf. 
og Evris ehf. eru bæði með aðsetur 
í Íslenska sjávarklasnum og gott 
dæmi um hið gróskumikla samstarf 
sem þar fer fram.

Frumkvöðlafyrirtækið aurora Seafood:

Lilja Sigurðardóttir, sjávarútvegs-
fræðingur, búsett á Patreksfirði, 
var spurð hvort það hjálpaði 

henni sem sjávarútvegsfræðingur að 
vera félagi í Félagi kvenna í atvinnu-
lífinu og starfa á Vestfjörðum. ,,Það 
hlýtur alltaf að hjálpa að hafa aukin 
tengslanet í atvinnulífinu þó það sé 
ekki eingöngu við konur sem eru í 
sjávarútvegi,“ segir Lilja. ,,Ég tel að 
þetta muni gagnast mér enn frekar 
þegar ég er komin í eigin rekstur og 
get sinnt því betur að mæta á fundi og 
hittinga sem skipulagðir eru af FKA.“

Fiskeldi er vaxandi atvinnugrein á 
suðurhluta Vestfjarða en hvernig líst 
þér þess utan á framtíðina í sjávarút-
vegi á svæðinu?

,,Fiskeldið á bara eftir að aukast og 

svo er á svæðinu mjög sterkt sjávarút-
vegfyrirtæki, Oddi hf á Patreksfirði, 
sem er bæði með útgerð og fiskvinnslu 
og þar er framtíðin björt. Sjávarútveg-
ur er meiri undirstöðuatvinnuvegur 
hér en víða annars staðar á landinu og 
því mikilvægt að efla hann enn frekar. 
Atvinnulíf á Patreksfirði er gott og 
raunar vantar hér starfsfólk, í sjávar-
útveginum, í skólana, á sjúkrahúsið og 
víðar.

Ég er að hætta hjá Arnarlaxi og er 
að skoða að fara í eigin rekstur á Pat-
reksfirði tengdum sjávarútvegi, von-
andi gengur það vel,“ segir Lilja Sig-
urðardóttir.

„Fiskeldi er stöðugt 
vaxandi atvinnugrein“
segir Lilja Sigurðardóttir sjávarútvegsfræðingur

Lilja Sigurðardóttir

eSB hefur gert kröfur um veiði-
vottorð frá því 2010 og Fiski-
stofa hefur síðan rekið rafrænt 

kerfi þar sem útflytjendur  geta af-
greitt sig sjálfir með veiðivottorð 
vegna útflutnings til ESB og reynd-
ar eru þau vottorð notuð víðar m.a.  
bæði í Austur-Evrópu og víða í Asíu. 
Við gefum út upp undir 30 þúsund 
svona vottorð á ári,“ segir Þorsteinn 
Hilmarsson, sviðsstjóri þjónustu og 
upplýsingasviðs Fiskistofu.

,,Nú eru Bandaríkin með í undir-
búningi  nýjar kröfur um uppru-
naupplýsingar sem  þurfa að fylgja 
ýmsum sjávarafurðum frá og með 
næstu áramótum. Þetta mun í fyrstu 
aðeins eiga við um þorsk og þorsk-
afurðir af útflutningi  Íslendinga 
þangað. Þá þurfa útflytjendur héðan 
að gefa innflytjandanum upplýsingar 
um  uppruna aflans og ber honum 
að varðveita þær upplýsingar og gefa 
upp til stjórnvalda í Bandaríkjunum-
þegar svo ber undir. Fiskistofa hefur 
í samvinnu við ráðuneyti sjávarút-
vegsmála og SFS, Samtök fyrirtækja 
í sjávarútvegi, unnið að því að setja 
upp rafræna lausn á þessu máli sem 
yrði þá  tengt núverandi veiðivott-
orðakerfi. Útflytjendurnir geta þá  

fengið upplýsingablað um uppruna 
aflans sem liggur að baki sjávar-
afurðunum sem  fluttar eru út.

Í þriðja lagi er FAO, mat-
vælastofnun Sameinuðu þjóðanna, 
að  leggja fram tillögur að kröfum 
um upprunavottun sjávarafurða sem  
gilda eiga á heimsvísu.“

Þorsteinn segir að allar þessar 
vottanir miði að því að  fyrirbyggja 
sölu á  ,,IUU“ fiski, þ.e. „illegal, unreg-
ulated and unreported fishing“ og því 
sé það afar mikilvægt fyrir Íslendinga 
að halda sig í forystusveit þeirra þjóða 
sem geta  best gert grein fyri uppruna 
alls sjávarafla og sýnt þannig fram á 
að  afli og sjávarafurðir byggi st ekki á 
ólöglegum veiðum, ónógri fiskveiði-
stjórn eða framhjálöndunum.

,,Í náinni framtíð má ætla að  
ófært verði að selja fisk sem uppfyll-
ir  ekki þessar kröfur á verðmætustu 
mörkuðum  heimsins,“ segir Þor-
steinn Hilmarsson.

Cuxhaven hefur í fyrstu veiðiferðina 
sem var í Barentshaf.

Vinna að rafrænni lausn 
um uppruna sjávarafla

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

MATVÆLA-
RÁÐGJÖF



Loksins fást nú tvær nýjar bragðtegundir af gamla góða kremkexinu frá Frón. 
Nú getur þú prófað kremkex með kröftugu lakkrísbragði eða ljúffengu karamellubragði. 

Fæst í næstu verslun í takmörkuðu magni.

með Lakkrísbragði

Takmarkaðmagn

með karamellubragði
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Ráðstefnur og 
sýningar í sjávarútvegi
World Seafood Congress 2017 er ráðstefna um sjávarútveg sem 

haldin er í menningarhúsinu Hörpu 10. til 13. september og er 
MATÍS framkvæmdaaðili hennar. Það er mikill heiður fyrir Ís-

lendinga að halda WSC en ráðstefnan er mjög stór og dregur að borðinu 
fólk úr öllum hornum sjávarútvegs og fiskveiða, frá villtum veiðum til fisk-
eldis og allt þar á milli. Á ráðstefnuna koma aðilar frá útgerðum, fiskvinnsl-
um, innflutningsaðilum, útflutningsaðilum, fólki úr menntastofnunum, 
fyrirtækjum og ríkisreknum stofnunum úti um allan 
heim. Meginþema ráðstefnunnar 2017 er vöxtur í 
bláa lífhagkerfinu en bláa lífhagkerfið er tilvísun í 
mikilvægi hafsins þar sem veruleg tækifæri liggja til 
vaxtar, nýsköpunar, rannsókna, markaðssetningar 
með matvælaöryggi, fæðuöryggi, sjálfbærni og mat-
arheilindi að leiðarljósi. Áhersluatriði WSC eru ný-
sköpun í sjávarútvegi – nýjar vörur og möguleikar til 
fjárfestinga; matvælaöryggi – forsenda nýsköpunar 
í matvælaframleiðslu og alþjóðlegrar verslunar með 
mat og matarheilindi – baráttan gegn svikum í mat-
vælaframleiðslu og –sölu á tímum netverslunar, matartengdar ferðaþjón-
ustu og ósk neytenda um rekjanleika í matvælaframleiðslu.

Miklar framfarir hafa átt sér stað í bættri meðferð sjávarafla á síðastliðn-
um 20 til 30 árum. Fyrirtæki í sjávarútvegi, hátæknifyrirtæki, stjórnvöld, 
háskólarnir, Matís og fleiri, hafa lagt mikið kapp á að auka þekkingu allra 
þeirra sem að greininni koma varðandi meðferð þessa viðkvæma hráefnis. 
Blóðgun, slæging, þvottur, hreinlæti og kæling eru allt mikilvægir þættir sem 
hafa með gæði hráefnisins að gera. Löngum hefur verið sagt að ekki sé gerð 
vara úr lélegu hráefni. Það á sannarlega við um fiskinn allt í kringum landið.

Stærsta sjávarútvegssýning við Norður-Atlantshaf, IceFish 2017 hefst 13. 
september nk. í Kópavogi og taka þátt í henni fyrirtæki frá öllum heims-
hornum. Útflutningsverðmæti fisk- og fiskafurða hefur á síðustu þremur 
árum hækkar um 99 milljarða króna og nemur í dagum 42% af heildarút-
flutningi frá landinu. IceFish sýningin mun ná til allra atvinnuþátta í sjávar-
útvegi, frá að veiðum, vinnslu og umbúða til markaðssetningar og dreifingar 
á fullunninni vöru. Sýningin er mjög hentug fyrir fyrirtæki sem leita eftir 
samningum um kaup á sjávarfangi sem og kaupum á alls kyns vörum til 
veiða og vinnslu. Icefish 2017 opna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sjávar-
útvegsráðherra og Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Helstu 
stuðningsaðilar sýningarinnar eru Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 
Utanríkisráðuneytið, Samtök iðnaðarins og Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
auk Kópavogsbæjar. Undanarnar sýningar hafa ætíð vakið mikla athygli 
enda hafa þær verið fjölsóttar, ekki bara af aðilum í sjávarútvegi heldur 
einnig af aðilum í öðrum atvinnugreinum sem vilja fylgjast með hvað helst 
er að gerast á tæknilegu sviði, sem er gríðarlega mikið. IceFish vekur athygli 
langt út fyrir landsteinanna, enda er á henni margt til kynningar og sýningar 
sem þar sér dagsins ljós í fyrsta skipti. Bein viðskipti á sýningunni hafa farið 
vaxandi og ætíð vekur athygli hvaða fyrirtæki eða einstaklingar hjóta þau 
verðlaun og viðurkenningar sem tengjast IceFish.

Góða skemmtun!

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri
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bLAðINU er DreIFt Á öLL FyrIrtæKI oG  
stoFNANIr Á LANDINU.

Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, 
framkvæmdastjóri Iceprotein 
ehf. og Protis ehf. í Verinu á 

Sauðárkróki, hlaut hvatningarverð-
laun FKA, Félags kvenna í atvinnu-
rekstri í byrjun þessa árs. Á síðasta ári 
hlaut Hólmfríður hvatningarverðlaun 
SFS, Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. 
Markmiðið Versins Vísindagarða er 
að annast rekstur kennslu- og rann-
sóknaraðstöðu ásamt því að skapa 
aðstöðu og vettvang til samstarfs milli 
vísindamanna og fyrirtækja á sviði 
nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. 
Í Verinu koma saman frumkvöðlar og 
fræðimenn sem leitast við að rannsaka 
og finna ný tækifæri og koma þeim á 
framfæri, samfélaginu til hagsældar.

Hólmfríður lauk meistaranámi  frá 
Justus-Liebig Universität í Giessen í 
Þýskalandi  og doktorsprófi í lífvís-

indum og næringarfræði frá Háskóla 
íslands 2009. Hún er fædd og upp-
alin í Skagafirði og sneri þangað aft-
ur að námi loknu þar sem hún stýrir 
nú tveimur frumkvöðla fyrirtækjum; 
rannsóknarfyrirtækinu Iceprotein 
og Protis íslensku líftæknifyrirtæki 
sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu 
og sölu á lífvirku fiskprótíni úr villt-
um íslenskum þorski. Þannig nýtir 
hún þekkingu sína, reynslu og kraft í 
að efla orku og lífsþrótt landsmanna. 
Hólmfríður er sannfærð um að Ís-
lendingar eigi í auknum mæli eftir 
að nýta hreina og óspillta náttúru 
landsins til að framleiða matvæli. Ís-
lendingar sitji á miklum verðmætum, 
og eigi að framleiða miklu meira.

Sett var á markað vörulíina Iceprot-
ein og Protis sem er byggð á áralöngum 
rannsóknum á heilsubætandi áhrifum 

fiskprótína. Amínó setti þrjár gerðir 
fæðubótarefna á markað, Amínó Liði, 
Amínó Létt og Amínó 100% hreint 
fiskprótín. Fæðubótarefnin hafa fengið 
ákaflega jákvæðar undirtektir.

Haft hefur verið samband við 
framleiðanda varðandi Amínó Liði  
og bent á að þeir sem hafi notað þá 
hafi minni þrota og minni verki í lið-
um. Amínó Liðir innihalda efni sem 
bæta heilbrigði liða. Vitneskja um 
mikilvægi á neyslu prótíns hefur auk-
ist mikið og ánægja með neyslu fisk-
prótínis, þá sérstaklega vegna þess að 
það er virðist auka úthald yfir daginn. 
Dr. Hólmfríður segist sannfærð um 
að fiskprótín sé prótín framtíðarinnar, 
hreinleiki og uppruni fæðunnar öðlast 
stöðugt meiri skilning og fylgni, enda 
er þorskurinn sem prótínið er unnið 
úr 100% náttúrulegur.

Nemendur Sjávarútvegsskólans 
á Ísafirði komu í heimsókn í 
Hraðfrystihúsið – Gunnvör 

hf. í Hnífsdal í byrjun júlímánaðar, 
skoðuðu landvinnslu fyrirtækisins og 
kynntu sér sjómannsstarfið í togar-
anum Stefni ÍS-28. Þetta er annað 
árið í röð sem skólinn er starfrækt-
ur fyrir 14 ára unglinga. Markmiðið 
með skólanum er að auka áhuga og 
efla þekkingu nemenda á sjávar-
útvegi og tengdum greinum á sínu 
heimasvæði. Kennslan er byggð upp 
með blöndu af fyrirlestrum og heim-
sóknum í fyrirtæki og stofnanir á 
svæðinu. Í fyrirlestrum er farið yfir 
helstu nytjastofna, vinnslu og veiðar, 

markaði, hliðargreinar og nýsköpun 
auk þess sem farið er yfir menntun-
armöguleika tengda sjávarútvegi sem 
bjóðast í framhaldsskólum, verk-
menntaskólum og háskólum.

HG er stoltur samstarfsaðili í 
þessu verkefni og hver veit nema hug-
myndir um framtíðarstörf eða ónýtt 
tækifæri kvikni hjá þessum unga fólki 
þegar fram í sækir.

Verið á Sauðárkróki:

Auknar rannsóknir á heilsu-
bætandi áhrif fiskprótína

Unglingar kynntu sér rekstur 
Hraðfrystihússins Gunnvarar

Hressir krakkar á 
tröppunum hjá HG.

Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir.



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. 

Danfoss hf.  •  Skútuvogi 6,  •  104 Reykjavík.  •  Sími: 510 4100  •  www.danfoss.is

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

Velkomin á sýningarbás okkar P 10 á Sjávarútvegssýningunni
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.
 
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ

A Ð R I R  H V E R FA  Í  S K U G G A N N  A F

Verð frá: 8.110.000 kr.
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Ágúst Þórir Þórðarson Skaga-
maður hefur lengst af búið 
Akranesi frá 6 ára aldri en 

stundaði sjómennsku frá Akranesi, 
Grindavík, Suðureyri og víðar allt 
frá 15 ára aldri 1959. Hann býr nú á 
dvalarheimilinu Höfða á Akranesi. 
Ágúst byrjaði á Svaninum AK á rek-
netum en Einar Kristjánsson var skip-
stjóri,  en báturinn var gerður út frá 
Haraldi Böðvarssyni & Co á Akranesi. 
Hann segir að ekkert starf hafi komið 
til greina annað en að verða sjómaður. 

,,Mér fannst svo freistandi að 
komast á togarann Akurey AK, en 
þar sem ég var svo ungur fannst mér 
það ekki líklegt að ég fengi pláss. Ég 
fór og talaði við Guðjón Sveinbjörns-
son  sem var forstjóri fyrir bæjarút-
gerðinni á Akranesi, en hann sagði 
mér að tala við Kristján Kristjánsson 
sem var skipstjóri. Hann sagðist ætla 
að prófa mig, það færi þá ekki öðru 
vísi en að hann henti mér í land. 
Akureyjan var að koma úr slipp frá 
Þýskalandi um þessar mundir en 
skipinu var lagt þegar bæjarútgerð-
irnar allt í kringum landið voru að 
gefast upp. Mér skilst að nú sé að 
koma nýtt skip til landsins með sama 
nafni. Síðan var ég á ýmsum bátum 
hér á Akranesi á línu og netum og 
síðar á síld fyrir norðan. Það var á 
milli þess tíma að síldin veiddist vað-

andi og farið var að nota Asdic-tækin 
1963 til 1964. Þá var Asdicinu hald-
stýrt en það voru fremur fáir menn 
sem höfðu tök á því.

Ég fór í framhaldi á báta hjá Ís-
birninum í Reykjavík, m.a. á Ásbjörn-
inn, en byrjaði fyrst á togaranum 
Júpíter RE með Markúsi Guðmunds-
syni, landsfrægum skipstjóra, sem 
smyrjari. Einnig fór ég til Suðureyrar 
á Ólaf Friðbertsson ÍS sem vélstjóri og 
var þar í 7 ár sem líklega það lengsta 
sem ég var á sama skipinu. Ég bjó 
hins vegar mun lengur fyrir vestan. 
Sjómennsku minni lauk með því að 
vera hörpudiskveiðum á trillu inn í 
Hvalfirði en þá hafði ég verið sam-
fellt á sjó í nærri 40 ár. Ekki hætti 
ég að vinna heldur fór að vinna hjá 
verktakafyrirtækinu Háfelli en það 
var verið að gera höfn fyrir álverið á 
Grundartanga. Síðan lá leiðin til Olíu-
dreifingar á Akranesi að aka olíubíl.“

Mundir þú gera eitthvað annað ef 
þú gætir skrúfað tímann til baka en að 
fara til sjós?

,,Nei, ég færi til sjós. Það væri 
gaman að fara á eitthvað af þessum 
nýju togurum sem eru að koma til 
landsins. Eitt þeirra liggur nú við 
bryggju hér á Akranesi, Engey RE. 
Umræðan um fiskvinnslu hjá HB 
Granda á Akranesi hefur verið alveg 
arfavitlaus. Mér sýnist fiskvinnslan 

vera greinilega komin að endalokum 
hér á Skaganum, þökk sé útgerðar-
greifunum í Reykjavík. Það átti aldrei 
að fara að tala um einhverjar bryggju-
stækkanir og reyna að semja hér til 
að milda þessa ákvörðun að flytja 

burt bolfiskvinnsluna. Það átti ekki 
að bjóða neitt, það átti bara að segja 
þeim að fara eins og þeir komu áður 
en þeir gleyptu útgerð og fiskvinnslu 
hér, skilja eftir það sem þeir fengu 
þegar þeir komu. Það hefur verið allt 

of mikið góðmennskuhjal af hálfu 
heimamanna, öll uppgjöf er hrein 
heimska. Sjómannadagurinn hér á 
Akranesi var því ekki neinn gleði- og 
baráttudagur í ár, því miður,“ segir 
Ágúst Þórir Þórðarson.

IceFish 2017, Íslenska sjávarútvegs-
sýningin, verður haldin í Smáran-
um í Kópavogi dagana 13. til 15. 

september nk. og spannar allt svið 
sjávarútvegsins, frá fiskileit og veiði til 
vinnslu og pökkunar, allt til markaðs-
setningar og dreifingar á fullunnum 
afurðum.

Fyrsta Íslenska sjávarútvegssýn-
ingin var haldin árið 1984 og er hún 
nú haldin á þriggja ára til þess að koma 
til móts við óskir sýningaraðila. Þá er 
tryggt að þeir geti boðið upp á nýju-
stu tækni, vörur og þjónustu á hverri 
sýningu, þannig að sýningargestir vita 
að treysta má sýningunni til þess að 
halda þeim upplýstum um nýjustu 
þróun á þessum öfluga markaði. Á 
Íslensku sjávarútvegssýningunni 2014 
sýndu yfir 500 aðilar frá 52 þjóðlönd-
um vörur sínar og þjónustu og rúm-
lega 15 þúsund gestir vítt og breitt úr 
heiminum heimsóttu sýninguna.

IceFish 2017 er sú tólfta í röðinni. 
Hin mikla aðsókn á seinustu sýningu 
var glöggur vitnisburður um mikinn 
sóknarhug og margir sýningaraðilar 
tryggðu sér stórar pantanir þrátt fyr-
ir að efnahagshorfur heimsins á þeim 
tíma hafi oft verið bjartari. IceFIsh er 
þungamiðja þeirra sem vilja kynna sig 
og kynna sér tækninýjungar, sprota-
starfsemi og þjónustu í sjávarútvegi 
og skipuleggjendur þora að lofa fjöl-
mennum og spennandi viðburði sem 
laðar að sér flesta lykilmenn í grein-
inni. Sjávarútvegssýningin á erindi 
til allra sem vilja kynna sér nýjungar í 
sjávarútvegi, einnig til þeirra sem ekki 
starfa við sjávarútveg en vilja kynna 
sér það helsta í helsta atvinnuvegi 
þjóðarinnar.

Skipuleggjendur
Breska fyrirtækið Mercator Media 
Ltd var stofnað árið 1989 og skipu-
leggur viðburði , gefur út tímarit og 

heldur úti fréttasíðum á netinu, fyrst 
og fremst á sviði sjávarútvegsmála. 
Mercator Media er sérhæft útgáfufyr-
irtæki sem býr yfir þekkingu á því að 
skapa og dreifa nauðsynlegum upp-
lýsingum af því tagi sem hafa áhrif 
á markaði. Fyrirtækið selur öðrum 
fyrirtækum þjónustu sem byggir á 
þekkingu á innviðum sjávarútvegsins. 
Fyrirtækið er leiðandi á heimsvísu við 
myndun samhæfðra markaðsáætlana 
handa viðskiptavinum innan sjávarút-
vegsgeirans og nýtir til þess margvís-
legar aðferðir, þar á meðal prentefni, 
netmiðlun, skipulagningu viðburða 
og rannsóknir.

Færustu sérfræðingar á sínu sviði 
ritstýra tímaritum þeim sem Mercator 
gefur út, skipuleggja viðburði og 
stunda netrannsóknir. Þeir helga sig 
því að veita gagnrýna innsýn, grein-
ingu og viðeigandi tengingar fyrir 
fyrirtæki til að þau geti eflst og þró-
ast innan síns geira. Mercator Media 
Ltd. gefur t.d. út tímaritin Maritime 
Journal, The Motorship, Port Stra-

tegy og World Fishing, og skipuleggur 
viðburði á borð við helstu sjávarút-
vegssýningu- og ráðstefnu í Evrópu, 
Seawork International, sem og Ís-
lensku sjávarútvegssýninguna, svo fátt 
eitt sé nefnt.

Fiskúrgangur skilar hagnaði
Öll samtök í sjávarútvegi og tengd 
fyrirtæki sjá sér mikinn hag í þátt-
töku en sýningin er haldin á þriggja 
ára fresti að beiðni sýnenda. Þannig 
er tryggt að þeir hafi eitthvað nýtt 

að sýna á hverri einustu sýningu og 
sýningin hefur þar af leiðandi eflst að 
vexti og viðgangi allt frá upphafi árið 
1984. Aðsókn óx um 12% miðað við 
sýninguna 2011 og alls sóttu hana 
15.219 gestir síðast, þar með taldir 
hópar frá Austurlöndum fjær, Norð-
ur- og Suður-Ameríku og Afríku. 
Mikla velgengni sýningarinnar má 
rekja beint til umfangsmikillar mark-
aðssetningar, bæði heima og erlendis, 
auk kynningar á félagsmiðlum undir 
forystu systurtímaritsins World Fis-
hing & Aquaculture Magazine.

Sýning ársins 2017 verður haldin 
frá miðvikudegi til föstudags en um 
það var beðið í svörum við könnun 
hjá sýnendum og á fundi með ráð-
gjafanefnd sýningarinnar.

Auk sýningarinnar sjálfrar verða 
Íslensku 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.

Um 40 ára sjómennsku lauk með 
hörpudiskveiðum í Hvalfirði
Viðtal við Ágúst Þóri Þórðarson á akranesi

Spannar allt svið sjávarútvegsins
Íslenska sjávarútvegssýningin 2017:

Á sjávarútvegssýningunni 2014 sýndu mörg fyrirtæki, innlend sem erlend, margt mjög athyglisvert og þannig verður án vafa einnig nú. Á myndunum má sjá sýningarbása 
Marás, Ísmar, Poulsen, Van Beelen og starfsmenn HB Granda, sem vafalaust verða einnig fjölmennir í ár.
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Fyrirtækið Kerecis jók veltu um 
100% milli ára og hlaut Vaxt-
arsprotann 2017. Fyrirtækið 

fékk  viðurkenningu fyrir öfluga upp-
byggingu sprotafyrirtækis á síðasta 
ári þegar ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra, Þórdís Kol-
brún Reykfjörð Gylfadóttir, afhenti 
Vaxtarsprotann 22. maí sl. í Kaffi 
Flóru í Grasagarðinum í Laugardal. 
Vaxtarsprotinn er samstarfsverkefni 
Samtaka iðnaðarins, Samtaka sprota-
fyrirtækja, Háskólans í Reykjavík og 
Rannsóknarmiðstöðvar Íslands. Þetta 
er í 11. skiptið sem viðurkenningarnar 
eru veittar en tilgangur verkefnisins 
er að vekja athygli á góðum árangri 
sprotafyrirtækja í örum vexti og skapa 
þannig aukinn áhuga og skilning á 
uppbyggingarstarfi þessara fyrirtækja. 

Kerecis sem var stofnað 2009 er 
dæmi um vaxtarsprota sem byggst 
hefur upp á nokkrum árum og tekur 
nú flugið með auknum umsvifum á 
erlendri grundu en starfsmannafjöldi 
hefur vaxið úr 18 í 26 og útflutning-
ur nemur yfir 91% af veltu. Kerecis er 
lækningavörufyrirtæki sem notar roð 
til að græða sár og styrkja líkamsvefi, 
til dæmis við endurgerð á brjóstum og 
til viðgerðar á kviðslitum. Fyrirtækið 
hefur verið að hasla sér völl í Banda-
ríkjunum sem er einn kröfuharðasti 
markaður í heimi fyrir lækningavör-
ur. Vöxtur í sölu fyrirtækisins kemur 
fram þremur árum eftir að mark-
aðsleyfi fengust fyrir fyrstu vöru fyr-
irtækisins sem var til meðhöndlunar 
á sykursýkissárum. Kerecis er með 
skráð einkaleyfi í Bandaríkjunum og 
fleiri löndum og hafa meira en 10 þús-

und sjúklingar verið meðhöndlaðir 
með sáraroði félagsins á undanförn-
um árum. 

Hugmyndin að baki notkunar á 
roði til sárameðferðar kemur frá Guð-
mundi F. Sigurjónssyni og voru fyrstu 
verkefnin unnin á Ísafirði þar sem fyr-
irtækið er enn með aðsetur og fram-
leiðslu en fyrirtækið er einnig með 
starfsemi í Reykjavík og Arlington í 
Virginiu í Bandaríkjunum. Læknarn-
ir Baldur Tumi Baldursson og Hilmar 
Kjartansson eiga einnig stóran þátt í 
hugmyndinni ásamt Dóru Hlín Gísla-
dóttur sem frá upphafi hefur séð um 
rekstur félagsins á Ísafirði. Kerecis 
vinnur að því að þróa betri með-
ferðarúrræði við brunasárum og njóta 

nokkur verkefna fyrirtækisins stuðn-
ings varnarmálaráðuneytis Bandaríkj-
anna en brunasár eru meðal algeng-
ustu slysa og sára í hernaði. Kerecis er 
í eigu íslenskra, bandarískra, breskra 
og franskra hluthafa. Um það bil 
helmingur hluthafa eru upphaflegir 
stofnendur fyrirtækisins en aðrir hlut-
ir eru í dreifðri eignaraðild. 

VALKA hlaut sérstaka  
viðurkenningu
Einnig voru veitt sérstök viðurkenning 
til sprotafyrirtækis sem á síðasta ári náði 
þeim áfanga að velta í fyrsta sinn meira 
en einum milljarði króna. Að þessu sinni 
hlaut fyrirtækið Valka viðurkenninguna 
en  áður hafa CCP, Betwere, Nimblegen, 
Naust Marine, Nox Medical og Vaki 
fiskeldiskerfi náð þessum áfanga. Valka 
hannar og framleiðir hátæknilausnir 
fyrir vinnslu á fiski með það að mark-
miði að auka afköst, nýtingu og fram-
leiðni í samræmi við óskir viðskiptavina 
sinna. Fyrirtækið var stofnað árið 2003 

af Helga Hjálmarssyni verkfræðingi sem 
hefur frá upphafi leitt fyrirtækið og ver-
ið framkvæmdastjóri þess. Starfsmenn 
fyrirtækisins voru  rúmlega 40 talsins 
um síðustu áramót og hafði þá fjölgað 
um um fjórðung á árinu. 

Tvö önnur sprotafyrirtæki, Kvikna 
og TeqHire, hlutu einnig viðurkenn-
ingar fyrir vöxt í veltu. Lækninga-
tækja- og hugbúnaðarfyrirtækið 
Kvikna var stofnað 2008 af Garðari 
Þorvarðssyni, Heiðari Einarssyni, 
Guðmundi Haukssyni og Hjalta Atla-
syni en seinna bættist Stefán Péturs-
son við sem meðeigandi. Kvikna vinn-
ur að þróun og markaðssetningu á 
ýmsum vörum tengdum heilalínuriti 
til greiningar á flogaveiki auk þess 
sem fyrirtækið selur rannsóknar- og 
þróunarvinnu til annarra fyrirtækja, 
bæði hérlendis og erlendis. Helstu 
viðskiptavinir hugbúnaðarþjón-
ustunnar eru í Noregi og Bandaríkjun-
um og hefur fyrirtækið þróað ýmsan 
hugbúnað tengdan olíuiðnaði auk 

hugbúnaðar fyrir lækningatæki. Hjá 
Kvikna eru 22 starfsmenn og er fyr-
irtækið í meirihlutaeigu frumkvöðl-
anna en einnig er Norbit AS hluthafi.

TeqHire var stofnað árið 2013 af 
Kristjáni Má Gunnarssyni og Stef-
áni Erni Einarssyni. Síðustu fjögur ár 
hefur fyrirtækið sérhæft sig í ráðning-
um og ráðgjöf með áherslu á upplýs-
ingatæknimarkað. Félagið stendur að 
þróun á mannauðsmiðaðri hugbún-
aðarlausn sem meðal annars einfaldar 
og bætir ráðningarferla þekkingar-
starfsfólks. Frá stofnun hafa tæplega 
50 íslensk fyrirtæki og fjölmörg erlend 
fyrirtæki nýtt sér þjónustu TeqHire, 
allt frá sprotum í hröðum vexti til rót-
gróinna upplýsingatæknifyrirtækja. 
Ráðningarstarfsemi fyrirtækisins á 
Íslandi er í höndum Kristjáns Péturs 
Sæmundssonar og Kathryn Gunnars-
son. Þeim til viðbótar starfa að jafnaði 
um 8-10 starfsmenn og verktakar við 
ráðgjöf, ráðningar og hugbúnaðar-
gerð.

KereCIs hlaut Vaxtarsprotann 2017

Fiskidagurinn mikli var haldinn í 
Dalvíkurbyggð um aðra helgina 
í ágúst. Þetta er ein stærsta úti-

samkoma ársins og gríðarleg auglýs-
ing fyrir byggðarlagið og fiskiðnaðinn 
almennt í landinu. Á Fiskideginum 
mikla var nýjum ísfisktogara, Björgúlfi 
EA-312, gefið formlega nafn og gest-
um boðið að skoða skipið og má víst 
telja að margur hafi orðið undrandi og 
hrifinn af allri þeirri tækni sem þar var 
hægt að berja augum.

Fiskisúpukvöldið mikla 2017 á 
Dalvík var líklega aldrei veglegra en 
í ár en íbúar Dalvíkurbyggðar buðu 
gestum og gangandi að smakka súpu 
föstudagskvöldið 11. ágúst sl. Áður 
en það gerðist var dagskrárliður sem 
nefndist Vináttukeðjan, þar sem allir 
viðstaddir eru vinir, jafnvel faðmast 
og kyssast og tóku síð-
an fullir kærleika þátt 
í fiskisúpukvöldinu en 
gestir gátu rölt í róleg-
heitum um bæinn og 
ef þeir sáu tvo logandi 
kyndla í garði eða við 
hús þá var var um að 
gera að droppa inn og 
fá að smakka á fiski-
súpu og njóta þess að 
spjalla í rólegheitum 
við gestgjafana og 
aðra gesti, sem voru 
fjölmargir. Á þessu 
kvöldi tendra bæjarbúar ljósaserí-
ur við hús sín og þá er ljúft að fá sér 
göngutúr um bæinn, skoða ljós og 
skreytingar, kíkja í heimsókn, smakka 
súpu og kynnast nýju fólki. Hver og 
einn er með sína uppskrift af fiski-
súpu. Þetta er stór hluti af stemmn-
ingu á Fiskideginum mikla, þáttur í að 
sýna gestum byggðarlagsins gestrisni 
og hluti af því að gera lífið skemmti-

legt og mynda ljúfa og rólega 
stemmningu fyrir daginn stóra 
á laugardeginum. Til að létta 
undir með með heimamönnum 
í tengslum við súpukvöldið lagði 
Samherji til fisk, MS rjóma og Krist-
jánsbakarí brauð.

Á aðalsviði á sjálfum Fiskidags-
deginum mikla var m.a. kynnt Fiski-
dagslagið með Matta og Friðriki 

Ómari + dans, sr. Magnús G. Gunnars-
son var með Litla Fiskidagsmessu, 
ýmiss skemmtiatriði og söngatriði 
voru á sviði og heiðrun, en frá upp-
hafi hefur Fiskidagurinn mikli heiðrað 
einstaklinga, starfsemi eða fyrirtæki 

sem skipt hafa máli fyrir 
uppbyggingu sjávarútvegs-
samfélaganna, á Dalvík og 
jafnvel víðar.

Í ár heiðraði Fiskidagur-
inn mikli sjómannskon-
una en hún skiptir miklu 
máli í sjávarútvegssam-
félaginu. Hún sér ein um 
heimili og fjölskyldu í fjar-
veru sjómannsins og hún 
hefur einnig í gegnum 
tíðina takið þátt í að vinna 

úr þeim afla sem á land berst og verið 
þannig mikilvæg fyrir atvinnulífið og 
sjávarútvegssamfélögin. Að þessu sinni 
var Valrós Árnadóttir heiðruð. Hún 
giftist ung sjómanni og áttu þau fjög-
ur börn þegar hún missti mann sinn 

í hamfaraveðrinu 9. apríl 1963. Eftir 
það varð hún að axla ein þá ábyrgð að 
halda heimili og koma börnum sínum 
upp. Valrós tók líka þátt í sjávarútvegi 
með því að vinna við síldarsöltun, salt-
fiskvinnslu og aðra fiskvinnslu sem 
bauðst. Svanfríður Jónasdóttir, sem 
kynnti Valrósu sagði m.a.: ,,Valrós, 
sem nú er rétt orðin níræð, er fulltrúi 
þeirra mörgu kvenna sem urðu og eru 
sjómannskonur, og einnig þeirra sem 
urðu sjómannsekkjur. Valrós hefur líka 
verið mörgum fyrirmynd vegna sinnar 
óbilandi bjartsýni og lífsgleði. Það er 
mannbætandi að þekkja Valrósu.“

Á Fiskideginum mikla flutti  
mennta-  og menningarmálaráð-
herra ávarp, fiskasýning var á svæðinu 
sem nú var í fyrsta skipti innanhúss 
og ýmis fiskréttir stóðu gestum til 
boða án endurgjalds. Nýungar voru 
á matseðlinum, m.a. lax frá Arnar-
laxi á Bíldudal. Boðið var upp á nýjar 
tegundir af sósum, sem voru m.a. á 
fiskborgurum sem boðið hefur verið 
upp á allt frá fyrsta Fiskidegi. Að auki 
var sýnt kjálkabein úr búhval sem ekki 
síst vakti athygli ungu kynslóðarinnar.

Um kvöldið voru svo stórfenglegir 
Fiskidagstónleikar og flugeldasýning í 
boði Samherja.

Fiskidagurinn mikli er gríðarleg 
kynning fyrir sjávarútveginn

n Kerecis er lækningavörufyrirtæki 
sem notar roð til að græða sár og 
styrkja líkamsvefi.
n Valka hannar og framleiðir há-
tæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með 
það að markmiði að auka afköst, 
nýtingu og framleiðni í samræmi við 
óskir viðskiptavina sinna.
n Kvikna er lækningatækja- og 
hugbúnaðarfyrirtæki sem vinnur 
að þróun og markaðssetningu á 
ýmsum vörum tengdum heilalínuriti 
til greiningar á flogaveiki auk þess 
sem fyrirtækið selur rannsóknar- og 
þróunarvinnu til annarra fyrirtækja, 
bæði hérlendis og erlendis.
n TeqHire sérhæfir sig í ráðningum 
og ráðgjöf með áherslu á upplýs-
ingatæknimarkað. Félagið stendur 
að þróun á mannauðsmiðaðri 
hugbúnaðarlausn sem meðal annars 
einfaldar og bætir ráðningarferla 
þekkingarstarfsfólks.

lækningavörufyrirtæki sem notar roð til að græða sár og styrkja líkamsvefi

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, ásamt stjórn-

endum og starfsmönnum Kerecis.

Rúna Kristín 
Sigurðardóttir og 
Jónína Vilhjálms-
dóttir (starfs-
maður Marel) á 
fiskisúpukvöldinu 
heima hjá Rúnu 
og Hauk (hann er 
starfsmaður Marel) 
á Mímisvegi 30 á 
Dalvík. Marel bauð 
upp á súpuna.

Valrós Árnadóttir, t.h., sem var heiðruð á 

Fiskideginum mikla, ásamt Svanfríði Jón-

asdóttir, sem tilkynnti valið.

Fiskasýningin 
vakti verð-

skuldaða athygli.

 Fiskborgararnir eru sívænsælir.
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eins og svo margar atvinnugrein-
ar stendur sjávarútvegurinn 
frammi fyrir þeim veruleika að 

draga þarf úr umhverfisáhrifum af 
starfsemi hans. Árangur hefur náðst, 
en hægt er að gera betur og það verður 
gert á komandi árum. Ímynd sjávar-
útvegsins og framtíðarmöguleikar eru 
undir í þeim efnum. 

Þann 31. ágúst 2005 gerði LÍÚ 
(nú SFS) samning við stjórn Úr-
vinnslusjóðs um úrvinnslu úrgangs 
vegna veiðarfæra úr gerviefnum. Með 
samningnum skuldbundu samtökin 
sig til að starfrækja móttökustöð fyr-
ir veiðarfæraúrgang úr gerviefnum 
og koma honum til endanlegrar úr-
vinnslu.

Samkvæmt íslenskum lögum ber 
að endurnýta ónýt veiðarfæri. Veiðar-
færi eru ekki í hinu almenna kerfi Úr-
vinnslusjóðs. 

Áhafnir fiskiskipa eru alvanar að  
hreinsa og aðgreina efni, til dæm-
is plastefni frá stáli og skila í land. 
Sjávarútvegsfyrirtæki skila ónýtum 
veiðarfærum til móttökustöðvar SFS. 
Tekjur myndast vegna endurvinnslu 
á verðmætum plastefnum sem í þeim 
finnast. Nefna má nælon og pólyetý-
len sem fer til endurvinnslu í Evrópu. 

Fiskveiðar í þorskanet hafa breyst 
nokkuð á undanförnum árum og auk-
ið gæði og verðmæti aflans.

Við netaveiðar er byrjað að draga 

fyrsta netið um leið og það síðasta er 
lagt, en áður fyrr lágu netin yfir nótt. 
Vegna þessa fyrirkomulags endast 
netin betur og verða síður fyrir tjóni 
eða tapast. Það heyrir til undantekn-
inga í dag, að net tapist. 

Um 40% fiskafurða í Evrópu koma 
frá Íslandi og Noregi. Noregur er um-
svifamestur með yfir tvær milljónir 
tonna árið 2013. Næst mest kemur 
frá Íslandi og Spánn fylgir fast á eft-
ir. Þetta eru fiskveiðiþjóðirnar sem 

athyglin beinist einkum að vegna 
veiðarfæraúrgangs. 

Úrvinnslusjóður kannaði árið 
2006 magn úrgangs frá fiskveiðum 
á Íslandi ásamt efnistegundum fyrir 
mismunandi veiðarfæri. Kom í ljós að 

heildar úrgangur veiðarfæra var met-
inn 2.800 tonn á ári, þar af 1.675 tonn 
af plastefnum. Í athugun sem Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi stóð fyrir í 
ár, kemur fram að árleg notkun plast-
efna hefur dregist saman og er á milli 
1.000 og 1.100 tonn á ári. Sú athugun 
byggðist á innflutningi, sölu og mót-
töku plastefna fyrir veiðarfæri í sjáv-
arútvegi.  Þar af var móttaka á veiðar-
færaúrgangi úr plastefnum 1.027 tonn 
árið 2015. Innflutningur og sala á 
veiðarfæraefnum styður þessa niður-
stöðu.  

 
Hrefna Karlsdóttir

sérfræðingur hjá SFS

HnúturVeiðArFæri

Endurnýting veiðarfæra 
– verðmæt plastefni

Marás ehf.     Miðhrauni 13     210 Garðabæ     Sími 555-6444     www.maras.is     maras@maras.is

Hannaðar til að endast

Yanmar vélar eru góður valkostur þegar 
kemur að nýsmíði eða endurnýjun á 
vélbúnaði í skipum og bátum. 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri. 6HYM-WET 

700hö @ 2200 sn/mín

Auto-kerfi fyrir vindur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað



SJÁVARÚTVEGUR 
UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

Garður

Snæfellsbær FJARÐABYGGÐ

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.

Grindavíkurbær

Sveitafélagið Vogar Sveitarfélagið Hornafjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður
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Nýr togari FISK Seafood, Drang-
ey SK-2, kom til Sauðarkróks 
19. ágúst sl. Skipið var smíðað 

hjá Cemre skipasmíðastöðinni í Tyrk-
landi. Skrifað var undir samning um 
smíði á skipinu þann 24. júlí 2014. 
Á Sjávarútvegssýningunni í Brussel 
þann 25. apríl sl. var skrifað undir 
samning við Skagann 3X um smíði á 
vinnslubúnaði á millidekkið á skip-
inu. Búnaðurinn er ofurkælibúnaður 
líkt og er um borð í Málmey SK-1.

Drangey er þriðja af fjórum systur-
skipum sem smíðuð eru hjá Cemre. 
Hin þrjú skipin, Kaldbakur, Björgúlf-
ur og Björg, fara til Samherja og ÚA. 
Skipin eru hönnuð af Verkfræðistof-

unni Skipatækni og Bárði 
Hafsteinssyni. Skipið 
er tæknilega fullkomið 
og við hönnun var lögð 
áhersla á hagkvæmni í 
orkunýtingu. Drangey SK 
er 62,5 metra langt skip og 
13,5 metra breitt. Skipið er 
með nýstárlegt skrokklag 
og stórt og áberandi peru-
stefni sem á að tryggja 
betri siglingareiginleika, 
meiri stöðugleika og aukna 
hagkvæmi. Skipið er skráð 2081 brút-
tótonn, hefur 14 hnúta hámarks sigl-
ingarhraða og 40 tonna togkraft. Skip-
stjóri á skipinu er Snorri Snorrason.

Það eru rúm 44 ár síðan það kom 
síðast nýsmíðaður togari á Sauðá-
krók. Drangey kemur til með að leysa 
Klakk SK-5 af hólmi, en Klakkur er 40 
ára gamalt skip.

Fyrsti nýsmíðaði togarinn 
til sauðárkróks í 44 ár

Drangey SK-2:

Drangey SK siglir inn Skagafjörð fram 
hjá nöfnu sinni, eyjunni Drangey.

Málmey SK-1, hefur til þessa verið driffjöðurinn í afla 

til vinnslu í frystihúsi FISK Seafood á Sauðárkróki.

Drangey SK-2 í hafnarkjaftinum við 
komuna til Sauðárkróks, fánum skrýddi. 

Fjöldi manns fagnaði komu skipsins.

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

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Velkomin á 

bás B50

Icefish 2017
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• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur
• Límmiðar 
• Plastkort

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

Skoðaðu vörulistann okkar á 
www.samhentir.is
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Velkomin til okkar og skoðið úrvalið... 
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sjávarútvegsráðstefnan verður 
haldin í Hörpu 16.-17. nóvem-
ber nk. Á Sjávarútvegsráðstefn-

unni 2017 eru 14 málstofur og flutt 
verða um 70 erindi. Hlutverk Sjávar-
útvegsráðstefnunnar er að halda ár-
lega ráðstefnu og er tilgangur hennar 
að stuðla að faglegri og fræðandi um-
fjöllun um sjávarútveg og vera vett-
vangur fyrir samskipti allra þeirra sem 
koma að sjávarútvegi á Íslandi. Áfjöl-
mörgum stöðum í Hörpu verða m.a. 
þessar málstofur:

n Er hægt að fimmfalda útflutnings-
verðmæti bláa hagkerfisins?
n Öryggismál sjómanna
n Framtíð ferskfiskvinnslu
n Upplýsingaþörf kaupenda - Er 
verið að gera nóg?
n Grunn- og þjónusturannsóknir fyr-
ir sjávarútveginn
n Upplýsingatækni í sjávarútvegi
n Þróun og framtíðarsýn í gæðamálum
n Hugverkaréttur í sjávarútvegi – Af 
hverju að verja hugverk?
n Umbúðir og áhrif þeirra á umhverfið
n Menntun í sjávarútvegi
n Hugverkaréttur í sjávarútvegi – 
Hvernig skal verja hugverk?
n Markaðshindranir og nýir markaðir
n Fjórða iðnbyltingin – Sjávarútvegur
n Fiskveiðistjórnarkerfi og  
veiðigjöld annarra þjóða

rannsóknasjóður  
síldarútvegsins

Rannsóknarsjóður síldarútvegsins 
hefur styrkt á árunum 2013-2016 
samtals 17 fræðslu- og kynningar-
verkefni í sjávarútvegi. Þar af er að 
mestu lokið við 11 verkefni og niður-
stöður þeirra aðgengilegar öllum 
á vefnum.  Jafnframt hefur Rann-
sóknarsjóður síldarútvegsins styrkt 
tvö doktorsverkefni. Rannsóknar-
sjóður síldarútvegsins er vistaður á 
vef Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, 
sfs.is

Menntun í sjávarútvegi
Ýmsa menntun er hægt að afla sér 
hérlendis tengdri sjávarútvegi, hér 
tæpt á tveimur atriðum. Við Háskól-
ann á Akureyri er lögð rík áhersla á 
nám tengt sjávarútvegi. Námsbrautir 
sem eru í boði eru BSc í sjávarút-
vegsfræði (180 ECTS) (Staðar- eða 
fjarnám); BSc í líftækni (180 ECTS) 
(Staðar- eða fjarnám); MS í auðlinda-
fræði (120 ECTS) og MRM í haf- og 
strandsvæðastjórnun (120 ECTS) 
við Háskólasetur Vestfjarða með 
tengingu við Háskólann á Akureyri.

Fisktækniskólinn í Grindavík
Fisktækni er tveggja ára hagnýtt 
framhaldsskólanám til starfa í sjávar-
útvegi. Fisktækniskóli Íslands býður 
upp á fjölbreytt nám í sjávarútvegi á 
framhaldsskólastigi. Námið er hag-
nýtt tveggja ára gunnnám sem byggt 
er upp sem önnur hver önn í skóla 
og hin á vinnustað. Í starfsnámi er 

leitast við að bjóða nemendum upp á 
val um vinnustað /vetfang með hlið-
sjón af áhugasviði hvers og eins t.d 
sjómennsku, fiskvinnslu eða fiskeldi. 
Meðan á námstímanum stendur eru 
heimsóknir í stofnarnir og fyrirtæki 
tengd sjávarútvegi mikilvægur þáttur. 
Farið er í tvær námsferðir erlendis í 
samvinnu við samstarfsskóla okkar í 
Danmörku og Portúgal.

Meðal námsbrauta er nám í 
gæðastjórnun sem skapar mikla 
starfsmöguleikar við gæðamál í sjáv-
arútvegi og almenna matvælafram-
leiðslu. Námið hentar einkum fólki 
með starfsreynslu í matvælafram-
leiðslu sem og fólki með menntun 
sem nýtist í námi, svo sem í fisktækni.

Svifaldan
„Svifaldan,” verðlaunagripurinn fyrir 
framúrstefnuhugmynd Sjávarútvegs-
ráðstefnunnar 2017 verður nú veitt í 
áttunda sinn, en markmiðið er að efla 
umræður og hvetja til nýrrar hugsun-
ar með framsæknum og frumlegum 
hugmyndum. Svifaldan er gefin af 
TM, en jafnframt var veitt verðlauna-
fé og viðurkenningar til þeirra sem 
standa að þremur bestu hugmynd-
unum. Framúrstefnuhugmynd skal 
setja fram á hnitmiðaðan hátt þar 
sem fram kemur lýsing á hugmynd, 
tillaga að framkvæmd, væntanlegur 
afrakstur og áhrif til góðs fyrir ímynd 
íslenskra afurða.

Sjávarútvegsráðstefnan stuðlar að 
faglegri umræðu um sjávarútveg

Það er ekki að ástæðulausu sem 
sjómenn á Íslandi eiga sinn eig-
in dag, sjómannadaginn. Sagnir 

af afrekum og dáðum íslenskra sjó-
manna eru ófáar. Yfir þeim er ásýnd 
hetjunnar sem einskis lætur ófreist-
að til að draga björg í bú. Sjómaður 
nútímans gegnir stóru hlutverki í 
gangverki efnahagslífsins, þótt ýmsir 
kjósi að gleyma því þegar vel árar í 
öðrum geirum. Sjálfsagt ekki ósvipað 
því og þegar menn hugðust gera Ís-
land að fjármálamiðstöð heimsins, þar 
lægi framtíðin. Bankaævintýrin eru 
úti, en sjávarútvegurinn á sínum stað. 
Sjávarútvegurinn dró vagninn þegar 
mest þurfti á að halda. Svo komu 
ferðamennirnir og vafalítið margir 
sem sjá fram á að þeir verði sú stoð 
sem bankarnir voru áður. En flest er 
í heiminum hverfult, en eitt breytist 
ekki; fólk þarf að borða. 

nýsköpun í blóma
Á tímum þegar skortur er á góðu 
próteini er einboðið að íslenskur fisk-
ur, dreginn af íslenskum sjómönnum 
mun á öllum tímum, verða eftirsótt 
vara. Þar standa íslenskir sjómenn 
fremstir meðal jafningja í veiðum 
og meðferð á hráefni, eins og dæm-
in sanna. Ýmsir aðilar vítt og breytt 
um landið hafa unnið stórkostlegt 
frumkvöðlastarf á sviði nýsköpunar 
og þróunar hin síðari ár. Þar er mikið 
gróska og þar eru tækifærin. Nefni ég 
sem dæmi Codland í Grindavík. Þró-
un verkefna í kringum sjávargróður 
er líka orðin nokkuð áberandi og þar 
eru framtíðarmöguleikar. Enn sem 
komið er þá sjávargróðurinn að mestu 
nýttur í húðkrem og fæðubótarefni en 
rannsóknir og þróun á því sviði eru á 
fleygiferð.

Silja Dögg Gunnarsdóttir
þingmaður Framsóknarflokksins

sjómaður 
nútímans gegnir 
stóru hlutverki

Silja Dögg 
Gunnarsdóttir 
alþingismaður

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

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

 lengri flök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol 

 stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

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

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn 
er viðkvæmur

og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur 
en sambærilegar umbúðir.

60
ára



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.

Sjáumst á bás G19 á 
Sjávarútvegssýningunni

13.-15. september



Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin. 
Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.
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