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Báran Albertína Friðbjörg Elíasdóttir alþingismaður segir íslenskt samfélag 
hafa breyst mikið síðasta áratuginn og hafi sjávarútvegurinn ekki 
farið varhluta af þeim breytingum. Þrátt fyrir aukið vægi ferða 
þjónustu þá skipi sjávarútvegurinn mikilvægan sess þegar kemur 
að öflun gjaldeyristekna og mun án efa gera það áfram. Sjá grein bls. 9

stuðningur við ný-
sköpun í sjávarútvegi

Forsvarsmenn atvinnufyrirtækja og 
sveitarstjórnarmenn í Vesturbyggð 
og Tálknafjarðarhreppi segja fiskeldi 

hafa gjörbreytt atvinnulífi svæðisins til 
hins betra. Íbúum sé aftur tekið að fjölga 
og eitt áþreifanlegasta dæmið er hvað 
nemendum í yngstu bekkjum grunnskól-
ans á Bíldudal hefur fjölgað ört. Atvinnu-
lífið hefur breyst til batnaðar með tilkomu 
fiskeldis og það hafi m.a. vegið upp sam-
drátt í hefðbundinni fiskvinnslu. Vegna 
fiskeldis hefur margt ungt fólk snúið aftur 
til Vestfjarða og einnig þangað flutt fólk 
sem ekki á rætur að rekja þangað.

Fiskeldið skapar fjölbreytt störf á sjó og 
landi, meðal annars fyrir iðnmenntað fólk. 
Það skapar störf fyrir skrifstofufólk og fjöl-
breytt kvennastörf, sem einmitt skorti mik-
ið. Það skapar líka mörg tækifæri í afleidd-
um störfum. Þessi jákvæða breyting veldur 
því að allt íbúðarhúsnæði í Vesturbyggð er 
nú fullnýtt. Þótt fasteignaverð hafi hækkað 
með aukinni eftirspurn er það enn undir 
byggingarkostnaði.  Það borgar sig því enn 
ekki að byggja. Það þarf að breytast.

Íbúðaskortur hamlar verulega 
uppbyggingu
Íbúum mun ekki fjölga að neinu ráði nema 
byggðar verði nýjar íbúðir og það þótti tíð-
indum sæta þegar nýtt íbúðarhúsnæði var 

tekið í notkun á Tálknafirði í fyrra. Það hef-
ur ekki verið byggt íbúðarhúsnæði í Vestur-
byggð í langan tíma. Nú eru hins vegar góð-
ar hugmyndir á teikniborðinu og verið er 
að gera upp nánast hvert einasta íbúðarhús 
sem viðhalds þurfti við. Þetta eru augljós 
merki um að íbúar á suðurhluta Vestfjarða 
hafa öðlast aukna trú á framtíð svæðisins. 
Samhliða fiskeldinu hefur ferðaþjónusta 
verið að færast í aukana og teygir sig yfir 
lengri tíma á árinu. Slæmar samgöngur 
eru þar þröskuldur rétt eins og þær virka 
hamlandi í sjávarútveginum heilt tekið. 
Vestfirðingar bíða einnig eftir eftir niður-
stöðu nefndar frá sjávarútvegsráðuneytinu 
varðandi stefnumótun í fiskeldi.

Vöxtur Arnarlax hvetjandi  
fyrir atvinnusvæðið
Arnarlax á Bíldudal framleiðir nú um 10 
þúsund tonn af eldislaxi á ári, þar starfar um 
120 manns og nokkrar tugir manna í afleidd-
um störfum. Meðal stórra viðskiptavina eru 
stórmarkaðir Whole Foods í Bandaríkjun-
um en áformað er að auka framleiðsluna í 
20 þúsund tonn árið 2020. Með því verður 
félagið langt komið með að fullnýta þau 
leyfi sem það hefur í dag. Með frekari leyf-
um verði hægt að auka framleiðsluna frekar. 
Gert er ráð fyrir að firðirnir frá Patreksfirði 
norður að Dýrafirði beri 50 þúsund tonna 
framleiðslu. Þá mun störfum fjölga, jafnvel 
um nokkur hundruð, og þá um leið íbúum.  

Fiskeldi hefur gjörbreytt 
atvinnulífinu á Vestfjörðum
Íbúðaskortur hamlar uppbyggingu

Fiskeldiskvíar 
á Tálknafirði.

Bestu
Uppáhalds

Merkileg
  heppni!

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!

Sími 567 4467  -  www.gummisteypa.isAllAr gerðir reimA og færibAndA
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TUDOR RAFGEYMAR

 Skorri ehf - Bíldshöfða 12 – 110 Rvík. – Sími:  577 1515 -  www.skorri.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

 Traust og fagleg þjónusta.

 LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert. Neistafrítt og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, 
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A,  12v 10A,  start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  (12Ah)
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

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
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Þróunarsvið Byggðastofnunar, í 
samvinnu við Hagfræðistofn-
un Háskóla Íslands, hefur gefið 

úr skýrsluna Hagvöxtur landshluta 
2008-2015 og er þetta í áttunda skipti 
sem slík skýrsla er unnin. Nokkrar 
af helstu niðurstöðum skýrslunnar 
eru að hagvöxtur á tímabilinu mæld-
ist 3% á höfuðborgarsvæðinu en 6% 
utan þess. Framleiðsla jókst mest á 
Suðurnesjum, Norðurlandi eystra og 
Suðurlandi. Lítill vöxtur var á Aust-
urlandi og Norðurlandi vestra og á 
Vestfjörðum dróst framleiðsla saman. 

Á árunum 2008 til 2015 var hag-
vöxtur um 6% úti um land en 3% á 
höfuðborgarsvæðinu. Gengi krón-
unnar var lágt og lágri krónu fylgir 
jafnan góðæri í sjávarútvegi, sem 
fær tekjur sínar í erlendum gjald-
eyri. Sjávarútvegur er sterkastur utan 
höfuðborgarinnar. Lágt gengi er líka 
hagkvæmt fyrir ýmiss konar iðnað, 
sem blómstraði í byggðum landsins 
á tímabilinu. Þrír stórir bankar fóru 
á höfuðið á seinni hluta árs 2008 og 
fleiri fjármálastofnanir fylgdu á eftir á 
næstu misserum, en umsvif í fjármála-
þjónustu drógust saman um 10-20% á 
ári öll árin 2009-2015. Bankarnir hafa 
höfuðstöðvar sínar á höfuðborgar-
svæðinu og þar varð tjónið mest af 
falli þeirra. Frá 2010 hefur erlendum 
ferðamönnum sem koma hingað til 
lands fjölgað hratt og flestir dveljast 
í höfuðborginni og næsta nágrenni 
hennar. Það er meginskýringin á góð-
um hagvexti þar síðustu árin. En ekki 
væri rétt að segja að ferðaþjónusta 
hefði fyllt það skarð sem bankarnir 
skildu eftir á vinnumarkaði á höfuð-
borgarsvæðinu. Störf í ferðaþjónustu 
höfða oftast nær ekki til þeirra sem 
misstu vinnuna í fjármálakreppunni. 
Nokkuð er að vísu um að fólk sem 
áður sinnti öðrum störfum hér á landi 
vinni nú við leiðsögumennsku, en 
laun í veitinga- og gistihúsum freista 
yfirleitt ekki Íslendinga. Starfsfólk þar 
er fyrst og fremst sótt til útlanda.  

Aukning í framleiðslu á 
Suðurnesjum, Norðurlandi 
eystra og Suðurlandi
 Frá 2008 til 2015 jókst fram-
leiðsla mest í þrem landshlutum: Á 
Suðurnesjum, Norðurlandi eystra og 
á Suðurlandi. Bandarískt herlið hvarf 
frá Keflavíkurflugvelli árið 2006, en 
margir Suðurnesjamenn unnu á vell-
inum. Brottför hersins var því áfall 
fyrir svæðið. En ekki sjást merki um 

það í hagvaxtartölum fyrir Suðurnes. 
Bankahrunið 2008-2009 virðist hafa 
komið verr við svæðið en aðra lands-
hluta, en þar fyrir utan hafa efnahags-
umsvif vaxið nær samfellt hraðar í 
þessum landshluta en annars staðar 
allt frá 2006. Meginskýringarnar á góð-
um vexti á Suðurnesjum eftir 2009 eru 
fjölgun farþega um Keflavíkurflugvöll 
og uppbygging iðnaðar og sjávarútvegs 
á svæðinu. Nýrra er að efnahagsum-
svif vaxi meira á Norðurlandi eystra 
en annars staðar. Margar skýringar 
eru á góðum hagvexti þar. Eftir 2008 
hefur þar verið nokkur uppgangur í 
sjávarútvegi, iðnaði og ferðaþjónustu, 
en ekki skiptir minna máli að aðrar 
atvinnugreinar hafa ekki dregist jafn-
hratt saman og í öðrum landshlutum. 
Á Suðurlandi á  vöxtur í ferðaþjónustu 
þátt í góðum hagvexti undanfarinna 
ára, auk þess sem umsvif hafa aukist í 
sjávarútvegi og iðnaði.  

Umsvif aukast í sjávarútvegi 
Umsvif jukust þó nokkuð í sjávar-
útvegi frá 2008 til 2015. Fiskvinnsla 
í landi jókst um tæp 40%, en veið-
ar glæddust um 12%. Sjávarútveg-
ur efldist í öllum landshlutum, en 
mestallur vöxturinn er utan höfuð-
borgarsvæðisins. Útgerð jókst mest 
frá Austurlandi og Norðurlandi og 
í þessum landshlutum efldist land-
vinnsla einnig mikið. Einnig færðist 
sjávarútvegur í aukana á Vesturlandi. 
Hér er horft á magntölur. Vöxtur í 
fiskveiðum helst í hendur við vaxandi 
afla. Lágt gengi krónunnar, einkum á 
árunum eftir 2008, á hins vegar þátt 
í vexti fiskvinnslu. Þegar raungengi 
krónunnar er lágt verður hagkvæmara 
að vinna fiskinn hér en erlendis.

Umsvif í sjávarútvegi 2015
n Norðurland eystra 18%
n Suðurnes 15%
n Höfuðborg 15%

n Vesturland 15%
n Suðurland 14%
n Austurland 13%
n Vestfirðir 7%
n Norðurland vestra 3%

 
Merkilegt er hvað sjávarútvegur 

dreifist jafnt yfir landið. Hlutur flestra 
landshluta er nálægt 15%. Aðeins 
Vestfirðir og Norðurland vestra skera 
sig úr með minni hlutdeild en aðrir. 
Ýmislegt ræður því hvar best er að 
gera út, en nokkur atriði vega þungt: 
Nálægð við fiskimið, nálægð við út-
flutningshafnir, góð aðstaða til þess að 
landa fiski og verka hann og öflugur 
vinnumarkaður. Dreifing útgerðar um 
landið bendir til þess að miklu skipti 
að vera nærri fiskimiðum.

Hefð hefur líka sitt að segja: Gott 
er að gera út frá góðri höfn, þar sem 
eru frystihús og nóg af fólki til þess að 
vinna verkin. Á fyrstu árum aldarinnar 
færðist útgerð til höfuðborgarsvæðis-
ins og Suðurnesja, en eftir 2008 hefur 
hún styrkst mest í öðrum landshlutum. 
Togarar eru þó aðeins gerðir út frá fjöl-
mennum stöðum. Í sumum sjávarþorp-
um eru strandveiðar eina útgerðin, en 
þeim var komið á fót til þess að styðja 
við byggð sem stóð höllum fæti. Erfiðar 
samgöngur ráða sennilega mestu um að 
hlutur Vestfjarða í íslenskum sjávarútvegi 
hefur lengi farið minnkandi. Á árunum 
2008 til 2015 stækkaði hlutur Aust-
firðinga í sjávarútvegi hins vegar töluvert.

Framleiðsla á mann
Framleiðsla á mann er hvergi meiri en 
á Austurlandi. Það má ekki síst rekja 
til álversins í Reyðarfirði, en mikið fé 
er bundið í verksmiðjunni og arður af 
því rennur til erlendra eigenda. En laun 
eru líka góð í stóriðju. Í fiskveiðum eru 
launin enn betri og laun á ársverk í 
fiskvinnslu á Austurlandi eru ágæt. Að 
jafnaði eru laun á ársverk því hærri á 
Austurlandi en í öðrum landshlutum.

eitt það erfiðasta sem þessi 
litla þjóð glímir við er 
leyndarhyggjan í sambandi 

við peninga. Það má til dæmis ekki 
með nokkru móti segja frá því á eðli-
legan hátt hverjum er verið að borga 
úr ríkiskassanum okkar, hve mikið 
og fyrir hvað. Um þetta eru að vísu 
gerðar opinberar áætlanir, fjárlög 
og hvað það nú heitir allt. En að far-
ið sé eftir þeim er af og frá. En það 
má bara ekki fréttast fyrr en seinna. 
Slík hernaðarleyndarmál, top secret, 
liggja ekki á glámbekk. Það verður 
að draga þau út með glóandi töngum 
og dugar samt ekki alltaf.

Varðhundar kassans gera allt sem 
hægt er til að varna því að almenn-
ingur komist að því hvað þeir eru 
að aðhafast. Eitt aðaldjobb alþingis-

manna okkar er að spyrja ráðherra 
hverjum var verið að borga, hve 
mikið og fyrir hvað. Þessi dæla geng-
ur dag út og dag inn á Alþingi. Og 
ráðherrarnir fara undan í flæmingi. 
Það má alls ekki segja frá hvernig 
er verið að ráðstafa skattpeningum 
almennings á hverjum tíma. Það á 
bara að segja frá því síðar meir, Það 
er miklu betra. Svo eru settar á stofn 
rannsóknarnefndir sem kosta hund-
ruð milljóna króna til að toga þetta 
út og tekur oft mörg ár. Þá eru gefnar 
út skýrslur sem enginn maður les, 
en fara beint ofan í skúffur. Slíkar 
kúnstir virka oft á venjulegt fólk eins 
og sárgrætilegur brandari.

Engum manni dettur í hug ein-
faldasta lausnin á málinu, sem er 
auðvitað sú að setja það klárt og kvitt 

í stjórnarskrá að allar fjárhagslegar 
skuldbindingar og greiðslur sem við 
koma ríkissjóði, hverju nafni sem nefn-
ast, séu birtar jafnóðum og þær eiga sér 
stað. Hér mætti kannski hugsanlega 
undanskilja einhverja gerninga sem 
vörðuðu við þjóðaröryggi, ef þeir eru 
þá til á annað borð. Það mundi kannski 
friða einhverja sérfræðinga sem ekki 
geta hugsað sér að einfalda hlutina og 
hafa allt upp á borðum eins og stjórn-
málamenn okkar eru svo hrifnir af, eða 
hitt þó heldur. Leyndarhyggjan er það 
sem gildir þangað til mörgum árum 
eftir að hlutirnir eiga sér stað. Menn 
virðast bara hafa frjálsar hendur. Síst af 
öllu má upplýsa hvað sérfræðingarnir 
eru að fá greitt í verktakalaun og alls 
konar tilbúna hluti úr ríkissjóði. Þetta 
eru heilagar kýr.

“Vilt þú hitta drottningu?
Hvaða drottningu?
Englandsdrottningu.”

Tilefni spurningarinn-
ar var að sendiherra Íslands 
á Bretlandseyjum átti að 
afhenta Englandsdrottn-
ingu trúnaðarbréf sitt fyrir 
nokkrum árum síðan. Eng-
landsdrottning hefur þann 
hátt á, einn fárra þjóðhöfðingja í 
heiminum að hitta hvern nýjan sendi-
herra sendiríkis á sérstökum fundi. 
Margir þjóðhöfðingjar taka aftur á 
móti við nokkrum trúnaðarbréfum 
sendiherra í einu. Íslenska sendi-
herranum bauðst að taka með sér til 
hallarinnar nokkra starfsmenn sendi-
ráðsins.Sá, sem var spurður hvort 
hann vildi hitta Englandsdrottningu 
þáði boðið, hafði aldrei stigið fæti fyrr 
inn í höll og hlakkaði til heimsóknar-
innar. Vissi að þetta yrði upplifun.

 Nokkrum vikum fyrir heimsókn-
ina barst viðkomandi nokkurra síðna 
bréf frá hirð drottningar þar sem út-
skýrt var meðal annars; hvaða klæða-
burður væri leyfður í heimsókninni, 
hversu langan tíma heimsóknin myndi 
vara, hvernig ætti að heilsa drottn-
ingu með hneigingu og hvernig skyldi 
ávarpa hana. Viðkomandi þurfti að 
leigja sérstök föt fyrir heimsóknina og 
hafði aldrei verið í jafn vel burstuð-
um skóm þegar heimsóknardagurinn 
rann upp. Nákvæmlega á tilsettum 
tíma knúði lávarður drottningar dyra 
hjá sendiherra, heilsaði með virtum 
og bauð hópnum að fylgja sér til hall-
ar drottningar. Lávarður var klæddur í 
sérstakan viðhafnarbúning með mik-
inn fjaðrahatt á höfði og í fylgdarliði 
hans voru nokkrir lögregluþjónar, 
meðal annars á hestum. Einnig voru 
með í för ökumenn á tveimur hest-
vögnum og menn sem stóðu aftan á sitt 
hvorum vagninum. Síðan var haldið af 
stað og umferð stöðvuð á leið til hallar. 
Þangað var komið rétt fyrir hádegi, á 
sama tíma og lífvarðarskipti fóru fram 
og voru því þúsundir fyrir utan höllina.

Einhverjir í mannfjöldanum veif-
uðu til fólksins í hestvögnunum og 
síðan var farið í gegnum hallarhlið 
og inn í hallargarð og lífverðir 
drottningar heilsuðu aðkomufólk-
inu. Staðarfólk fór svo yfir helstu 
framkomureglur með gestum áður 
en hennar hátign yrði heilsað. Salar-
dyr opnuðust og drottning heilsaði 
af hlýju og spjallaði alúðlega í stutta 
stund við gesti sína, og svo var kvatt.

Hér er um að ræða 
frásögn af heimsókn til 
veraldlegar hátignar. 
Heimsókn með ákveðn-
um hefðum og venjum.

Jesúbarnið týnt
Annar atburður tengd-
ur annarri hátign átti sér 
stað eitt sinn í húsi í vet-
urbæ Reykjavíkur. Heim-

ilisfaðirinn þar hafði keypt jötusett í 
veglegri stærð og sett upp í stofunni. 
Fjölskylduboð var svo á heimilinu. 
Þegar ættingi var nýkominn í boðið 
sá hann gestina, sem voru komnir 
og heimilisfólk vera að leita að ein-
hverju. Greinilegt var að leitað var 
mikilvægs hlutar.

Ein amman spurði svo eitt barnið 
á heimilinu:

,,Manstu örugglega ekki hvar þú 
lést hann“ ......... og barnið vissi það 
ekki.

Ástæðan fyrir leitinni nákvæmu 
var að Jesúbarnið úr jötusettinu, sem 
nýbúið var að kaupa, var týnt. Hvað 
á sér stað þegar Jesú týnist? Skiptir 
það einhverju máli að Jesú týnist? 
Það fylgjast ýmsir með konungum, 
drottningum, prinsum og prinsess-
um þessa heims.Ástæður þess eru 
efalaust margvíslegar.

Átt þú hátign?
Átt þú andlega hátign?
Átt þú ljós sem lýsir þér um lífs-

ins veg?
Orðið aðventa þýðir konungs-

koma. Þessi konungskoma er ekki 
aðeins væntanleg í framtíð heldur 
sífersk nútíð segir kristin trú. Kon-
ungur konunganna kemur nú til 
sinna manna, er sungið á aðvent-
unni. Ekki er farið til hans í hest-
vagni í höll, klædd eða klæddur í fín 
föt og vel burstuðum skóm. Heldur 
er hann sífellt að koma til móts við 
okkur hvert og eitt. Hann hefur ekki 
týnt þér. Hann vekur þig til dagsins, 
til birtunnar, lífsins, ríkisins eilífa.

Hann kemur.
Allt annað fer.
Drottinn kemur, Jesús Kristur er 

í nánd.
Hann og hans ríki er framundan.
Hann og hans sigur er framtíðin.
,,Heimi í hátíð er ný,himneskt ljós 

lýsir ský, liggur í jötunni lávarður 
heims,lifandi brunnur hins andlega 
seims,:,:konungur lífs vors og ljóss:,:“

Guð gefi þér og þínum góð og 
gleðileg jól.

Sr. Sigurður Arnarson

Jókst um tæp 40% og 
veiðar glæddust um 12%

Fiskvinnsla í landi 2008 til 2015:

Leyndarhyggjan

Aðventa þýðir 
konungskoma

Vinnsla sjávarfangs hefur verið aukast og 
tæknivæðast verulega.  Laun á ársverk eru 
hærri á Austurlandi en í öðrum landshlutum, 
Stöðvarfjörður þar væntanlega meðtalin.
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Þróun og 
nýsköpun tegunda
Halda mætti að allar ákvarðanir, stórar og smáar, séu teknar á 

grundvelli upplýsinga og þekkingar og því skyldi maður ætla að 
ein mikilvægasta atvinnugrein þjóðarinnar, sjávarútvegurinn, 

væri stútfull af gögnum sem hægt væri að reiða sig á. Þegar leitað er 
svara við mörgum áleitnum spurningum um þró-
un og verðmætasköpun í íslenskum sjávarútvegi 
þá kemur oftar en ekki í ljós að upplýsingar eru 
ekki til staðar eða þá að þær standast ekki jafn-
vel skoðun. Hægt er að teikna teikna upp stóru 
myndina, afli allra tegunda er þekkt stærð og 
heildarútflutningsverðmætin liggja einnig fyrir, 
en þegar meta á t.d. þróun og nýsköpun einstakra 
tegunda eða afurða þá er oft erfiðara um vik.Lögð 
hefur verið mikil áhersla á að skrá allan afla og 
er því að sjálfsögðu fylgt vel eftir, eða það skyldi maður halda, en þegar 
kemur að útflutningi þá tekur við annað kerfi sem byggist á skráningu 
útflutnings eftir tollskrárnúmerum.

Tollskránni er ætlað að vera það kerfi sem á að ná utan um allar af-
urðir sem fluttar eru til og frá landinu. Það kerfi sem notað er hér á 
landi er byggt á samræmdu alþjóðlegu númera- og flokkunarkerfi sem 
yfir 200 þjóðir nýta sér, þannig að í grunninn er t.d. þorskur með sama 
númer víðast hvar í heiminum. Þetta á við um fyrstu sex tölustafina, 
síðan geta þjóðir lengt númerið og bætt við ítarlegri greiningu afurða.

Þrátt fyrir töluverða endurskoðun tollskrárinnar 2012 og fjölgun núm-
era þá er engan veginn hægt að greina með nokkrum hætti hver nýting 
einstakra tegunda er, sem sést m.a. af því að fjórða verðmætasta tegundin 
sem flutt er frá Íslandi er „annar fiskur“ eða „ýmsar tegundir“ það eru af-
urðir þar sem engin sérstök fisktegund er nefnd í vörulýsingu. Þessi „annar 
fiskur“ skilar um 10% af heildarverðmætum útfluttra sjávarafurða. Meðan 
ólíkum afurðum er safnað saman í einstök tollskrárnúmer þá er ekki hægt 
að reikna til baka og segja hver nýting aflans er. Það skiptir máli að vita 
hvort fiskur er með eða án hauss, slægður eða óslægður, flök með roði og 
beinum eða roðlaus og beinlaus o.s.frv. Ef þessar upplýsingar eru ekki fyrir 
hendi þá er útilokað að reikna út heildarnýtingu einstakra tegunda.

Íslendingar telja sig standa framar mörgum þjóðum hvað varðar 
verðmætasköpun og nýtingu sjávarfangs og þar með taka skynsamlegar 
ákvarðanir, byggðar á bestu fáanlegu upplýsingum, um allt sem viðkemur 
nýtingu auðlindarinnar. En ef upplýsingarnar gegnum tollskrá eru jafn 
fátæklegar og raun ber vitni er varla hægt að fullyrða það með neinni 
vissu. Þessu þarf að breyta, og það raunar strax. Nýr sjávarútvegsráðherra 
sem auk þess er með stýrimannspróf, ætti að beita sér fyrir því. Áður fyrr 
var haft í flimtingum að gömlu síðutogararnir væru á saltfiskveiðum og 
ekkert getið nánar um tegundir, sem voru reyndar flestir algengustu bol-
fisktegundirnar, eins og þorskur, ufsi og ýsa og ekkert aðgreint. Með sama 
hætti væri hægt að segja nú að togarar væru einnig að veiða annan fisk 
eða aukfiski, óskilgreint. Varla gengur það í nútímaþjóðfélagi, eða hvað? 

Lesendum þessa blað, nær og fjær, er óskað gleðilegra jóla og gleði-
legs og friðsæls komandi árs.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri
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bLAðinu er dreiFt á öLL FYrirtÆKi  
Og stOFnAnir á LAndinu

WiseFish kerfið frá Wise er 
fyrir útgerðir, vinnslur, 
útflytjendur, framleiðend-

ur og dreifingaraðila í sjávarútvegi. 
Lausnin sem byggir á Dynamics 
NAV er sérhönnuð og þróuð til að 
uppfylla kröfur sjávarútvegsins um 
upplýsingakerfi, rekjanleika og gæða-
skráningar. Skýrslugerð, samskipti 
við Fiskistofu og útflutning er hluti af 
stöðluðu kerfi ásamt samningakerfi.

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

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

Mikilvægt fyrir stjórnendur 
í sjávarútvegi að hafa góða 
yfirsýn
,,Eins og í öllum öðrum rekstri skiptir 
miklu fyrir stjórnendur í sjávarútvegi 
að hafa góða yfirsýn,“ segir Jón Heið-
ar. ,,WiseFish annast umhald veiða og 
veiðiaðferða, hversu miklu er landað 
og hvaða tegundum. Einnig nýtist for-
ritið til að vakta kvótastöðu og halda 
utan um framleiðsluferla. WiseFish 
tengist öðrum kerfum á gólfinu eins 
og Innova hugbúnaði frá Marel, og má 
láta kerfið tala við jaðartæki, s.s. vogir 
og handtölvur. Mikil áhersla er lögð 
á rekjanleika í WiseFish. Kerfið gefur 
þannig möguleika á að rekja feril af-
urða frá veiðum í gegnum vinnslu- og 
söluferli og alla leið til neytandans. 
Svo er innbyggt í WiseFish HACCP 
gæðakerfi sem nota má við alla fram-
leiðsluna.“

Er svona öflugur og skilvirkur við-
skiptahugbúnaður eins og WiseF-
ish ekki bara fyrir stærstu sjávar-
útvegsfyrirtækin?

,,Alls ekki. 
Reksturinn þarf 
alls ekki að vera 
mjög stór til þess 
að það marg-
borgi sig að 
innleiða 

WiseFish. Í daga eru um 60 íslensk 
fyrirtæki sem nota WiseFish og í 
þeim hópi eru velflest stærri sjávar-
útvegs- og vinnslufyrirtæki landsins. 
80% af öllum kvóta á Íslandi fer í 
gegn um WiseFish á einn eða annan 
hátt í gegn um fyrirtæki í framleiðslu, 
sölu og dreifingu á sjávarfangi. Sem 
dæmi um viðskiptavini á Íslandi má 
m.a. nefna Eskju, Þorbjörninn, HB 
Granda, Skinney-Þinganes, Vinnslu-
stöðina, Ísfélagið, Huginn, G. Run., 
Mars, Sæmark, Gjögur og mörg fleiri.

Í WiseFish kerfinu má fá ítarlega 
sundurliðun á birgðastöðu, s.s. eftir 
tegund afla, stærðum og magni, og 
mögulegt að  láta WiseFish greina 
framlegð af framleiðslu og sölu. Wis-
eFish og Wise Analyzer eru helstu 
útflutningsvörur Wise og hugbún-
aðurinn notaður af fyrirtækjum í 
Noregi, Bretlandi, Þýskalandi, Banda-
ríkjunum, og jafnvel lengst austur í 
Ástralíu og Nýja Sjálandi. Með því að 
geta boðið WiseFish og okkar lausn-
ir í skýinu hjá Microsoft opnast nýir 
möguleikar. Sem dæmi um nýja við-
skiptavini má nefna fyrirtækið Big 
Fish á Maldíveyjum sem var að skrifa 
undir samning og hefur valið WiseF-
ish í skýinu ásamt Wise Analyzer. Það 
að geta boðið okkar lausnir í skýinu 
gefur okkur frábær tækifæri á heims-
vísu og opnar marga möguleika. Það 
er alveg frábært að fá þennan við-
skiptavin en þeir eru að veiða og verka 
m.a. túnfisk á Indlandshafi.“

Dótturfyrirtæki í Noregi
Fyrirhugað er að markaðssetja Wis-
eFish af meiri krafti erlendis og stofn-
aði Wise  fyrir skemmstu dótturfyrir-
tæki í Noregi til að efla söluna á því 
markaðssæði. Töluverð samkeppni 
er þar fyrir á markaði, en þó enginn 
með hugbúnað sem nær að gera það 
sama og WiseFish. Á Grænlandi eru 
nú fleiri en 10 nýir viðskiptavinir í 
skýinu og þessa dagana er Wise að 
vinna að uppfærslu WiseFish kerfa 

fyrir fyrirtækið Tassal í Tasmaníu sem 
er leiðandi í í laxeldi í Ástralíu með 
um 800 starfsmenn en framleiðslan 
er í kvíum á 6 stöðum í Tasmaníu og 
vinnslustöðvar eru þrjár.

Jón Heiðar segir þetta vera stærstu 
uppfærsla WF á árinu 2016 og muni 
fela í sér innleiðingu á Dynamics 
NAV, WiseFish, Wise Analyzer og 
Wise Connector tengingum við vog-
ir og vinnslulínur auk  handtölvuað-
gerða á ýmsum stigum framleiðslunn-
ar. Samstarfið fer fram með 12 klst. 
tímamismun um jörðina endilanga en 
það hófst upphaflega fyrir 9 árum.

Útheimtir notkun WiseFish mikinn 
og dýran tölubúnað?

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

- Þarf ekki lengur að keyra eigin 
miðlægan tölvubúnað

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

- Rekstraröryggi, betri uppitími og 
aukið öryggi gagna

- Hýsing og vöktun allan sólar-
hringinn

- Aðgangur að sérfræðingum Wise 
og Microsoft 

- Kerfisleiga gerir kaup og rekstur á 
tölvubúnaði því óþarfan.“

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

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

,,Wise Analyzer, flaggskip Wise í 
BI og úrvinnslu gagna fyrir 

stjórnendur og notend-
ur NAV er leiðin til að 
sjá framlegð, rekstur, 
kostnað og annað sem 

skiptir máli í raun-
tíma. Margir not-

endur WiseFish 
og Dynamics 
NAV nota 
Wise Analyz-
er sem mæla-
borð stjórn-
andans þar 
sem fyrirfram 
skilgreindar 
skýrslur, yfir-
lit og mælar 

sýna lykiltölur 
hverju sinni,“ 

segir Jón Heiðar 
Pálsson að lokum.

WiseFish er fyrir 
alla – allsstaðar
Jafnt fyrir minni sem stærri fyrirtæki og leysir þarfir sjávarútvegsins

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

Heiðdís Haukdal Reynisdóttir markaðsfulltrúi, Björn Þórhallsson sölustjóri, Jón 
Heiðar Pálsson sviðsstjóri sölu og markaðssviðs, Hallgerður Jóna Elvarsdóttir 
sölustjóri sjávarútvegslausna og Þóra Jónsdóttir markaðsmál og handbókargerð.   

seafood Grimsby Hull klasinn og 
Íslenski sjávarklasinn hafa skrif-
að undir samstarfsyfirlýsingu 

en samstarf Íslendinga og Breta tengt 
sjávarútvegi hefur um árabil verið 
kraftmikið og með þessari yfirlýsingu 
er vilji til að efla það enn frekar. Und-
ir yfirlýsinguna rituðu Simon Dwyer 
framkvæmdastjóri Seafood Grimsby & 
Hull og Þór Sigfússon stjórnarformað-
ur Íslenska sjávarklasans.  Guðlaugur 
Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, var 
viðstaddur athöfnina ásamt sendiherra 
Breta á Íslandi, Michael Nevin.

Í yfirlýsingunni eru meðal annars 
sett sameiginleg markmið um að efla 
samstarf á milli frumkvöðla og fyr-
irtækja á Humberside svæðinu og á 
Íslandi. Ætlunin að auka veg nýsköp-
unarfyrirtækja sem tengjast hafinu og 
örva þau til að efla einnig tengsl yfir 
landamæri. Í samstarfinu felst einnig 
að klasarnir munu leita leiða til að efla 
samstarf í tengslum við Brexit. Íslensk 
tæknifyrirtæki bjóða ýmsar áhuga-
verðar lausnir í tengslum við fiskveiði-
stjórnun sem geta nýst þegar Bretar 
taka yfir stjórnun á sínum sjávarútvegi.

Íslendingar og Bretar 
efla samstarf frumkvöðla



Jafnt fyrir minni sem stærri fyrirtæki og leysir þarfir sjávarútvegsins

Fengsælum sjómönnum kann að þykja freistandi að hlaða 
bát sinn út í hið óendanlega. Það getur hins vegar skapað 
mikla hættu þar sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra 
slysa. Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn. og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda
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Fiskvinnslufyrirtækið Frostfiskur 
í Þorlákshöfn flytur alla starf-
semi fyrirtækisins innan tíðar 

til Hafnarfarðar í húsnæði þar sem 
fiskvinnsla Rekstrarfélags Eskju hef-
ur verið til húsa undanfarin ár, en sú 
starfsemi flutti austur á Eskifjörð í nýtt 
til frystihús Eskju. Gert er ráð fyrir því 
að fyrirtækið hefji störf þar eigi síðar 
en 1. febrúar 2018. Með flutningun-
um má búast við að um 50 störf 
flytjist frá Þorlákshöfn. Líklegt er að 
einhver hluti starfsmanna flytji með 
fyrirtækinu á höfuðborgarsvæðið 
og einhverjir keyri á milli Þorláks-
hafnar og Hafnarfjarðar, en um það 
eru aðeins vangaveltur enn sem 
komið er.

Flutningur Frostfisks er mikið 
áfall fyrir atvinnulífið í Þorlákshöfn 
en við brottflutninginn leggjast 
50 störf af í plássinu. Ekki er langt 
síðan að HB Grandi keypti bolfisk-
kvóta af fiskverkun í Þorlákshöfn og 
flutti hann til Vopnafjarðar. Þrátt fyrir 
þetta hefur orðið fólksfjölgun í Þor-
lákshöfn, þ.e. í sveitarfélaginu Ölfusi.

Ísfiskur flytur upp á Skaga
Skrifað hefur verið undir samning um 
sölu á bolfiskvinnsluhúsi HB Granda 
á Akranesi, en HB Grandi er að flytja 
alla bolfiskvinnsluna sem verið hef-
ur á Akranesi til Reykjavíkur. Það er 
fyrirtækið Ísfiskur hf. í Kópavogi sem 
kaupir en með í kaupunum fylgir auk 
þess hluti fiskvinnslubúnaðar á Akra-
nesi. Ísfiskur mun flytja starfsemi sína 

á Akranes í upphafi næsta árs og loka 
á sama tíma vinnslu í Kársnesi í Kópa-
vogi. Um 40 manns starfa hjá fyrir-
tækinu og býðst þeim að flytja með 
því á til Akranes. Kaupverðið á húsi 
og búnaði er 340 milljónir króna. HB 
Grandi mun jafnframt leigja vinnslu-
húsnæði á annarri hæð undir hluta af 
starfsemi Norðanfisks.

Fiskvinnsla flyst frá Kársnesi í 
Kópavogi vegna byggingar íbúða
Fyrirtækið Ísfiskur var stofnað árið 
1980 á Kársnesinu í Kópavogi og 
hefur verið starfrækt þar allar götur 

síðan. Ísfiskur hefur frá upphafi 
keypt nær allt sitt hráefni á fisk-
mörkuðum en býr sjálft yfir litlum 
fiskkvóta. Unnið er úr um fjögur 
þúsund tonnum af bolfiski á ári. 
Meginframleiðsla afurða hefur 
farið á Bandaríkjamarkað en nú 
er unnið að öflun nýrra markaða í 
Kína og sjá forsvarsmenn fyrirtæk-

isins fram á mögulega fjölgun starfa 
af þeim sökum. Lengi framan af var 
ýsa stærsta framleiðsluvara Ísfisks en 
undanfarin ár hefur vinnsla á þorski 
aukist.

Samkvæmt nýju deiliskipulagi á 
Kársnesinu í Kópavogi eykst þar til 
muna íbúðabyggð og því hefði Ísfisk-
ur þurft að færa starfsemina. Það þarf 
líka annað fiskvinnslufyrirtæki á Kárs-
nesinu, Íslenskt sjávarfang, vænanlega 
að gera innan tíðar. Hvaða ákvörðun 
forsvarsmenn þess fyrirtækisins taka  
liggur enn ekki fyrir.

Frostfiskur frá Þorláks-
höfn til Hafnarfjarðar

á næstunni mun 
koma út bókin 
,,Síldarvinnslan 

í 60 ár,“ þættir úr sögu 
sjávarútvegfyrirtækis 
1957-2017. Höfundur 
bókarinnar er Smári 
Geirsson en bókaút-
gáfan Hólar annast út-
gáfuna. Síldarvinnslan 
hf. í Neskaupstað var 
stofnuð 11. desember 
1957 og var megin-
verkefni félagsins í upphafi að reisa 
og reka síldarverksmiðju. Áður en 
áratugur var liðinn var fyrirtækið 
orðið hið stærsta á Austurlandi og 
sinnti fjölþættri fiskvinnslustarfsemi 
og útgerð.

Í bókinni eru birtir þættir úr 
sögu Síldarvinnslunnar en þeir 
gefa í reynd ágæta mynd af þeim 

sviptingum sem 
einkennt hafa ís-
lenskan sjávarútveg 
á starfstíma hennar. 
Síldarvinnslan er 
um þessar mundir 
eitt stærsta og öfl-
ugasta sjávarútvegs-
fyrirtæki landsins 
með starfsstöðvar á 
sex stöðum auk þess 
sem það á hlutdeild í 
nokkrum fyrirtækj-
um bæði hér á landi 

og erlendis.
Hér er um að ræða afar fróð-

legt rit um sjávarútvegsfyrirtæki í 
fremstu röð. Í ritinu eru birtar um 
350 ljósmyndir sem hver og ein seg-
ir sína áhugaverðu sögu. Allt áhuga-
fólk um sögu sjávarútvegs ætti ekki 
að láta þetta rit framhjá sér fara.

Ísfisktogarafloti lands-
manna endurnýjast hratt

björg EA-7,nýjasti ísfisktorgari 
Samherja kom til Akureyrar í 
október sl. Skipið var smíðað 

í Cemre-skipasmíðastöðinni í Tyrk-
landi og er fjórða í röð systurskipa sem 
komið hafa til landsins á árinu. Hin 
eru Kaldbakur EA-1, Björgúlfur EA-
312 og Drangey SI-12. Um er að ræða 
mikla endurnýjun ísfisktogaraflota 
landsmanna og má áætla að heildar-
fjárfesting við smíði skipanna fjögurra 
og við að gera þau tilbúin á veiðar 
nemi um níu milljörðum króna.

Kristján Vilhelmsson, fram-
kvæmdastjóri útgerðarsviðs Sam-
herja, sagði við komu skipsins 
reikna með að skipið fari á veiðar 
upp úr áramótum. Eftir sé að setja 
niður aðgerðarbúnað og kælibúnað 
um borð í Björgu EA. Slippurinn á 
Akureyri annast það verkefni, en 
búnaður kemur m.a. frá Marel og 
norskum framleiðendum. Kælikerfi 

frá Frost er komið um borð í skipið. 
Björgúlfur og Kaldbakur eru fyr-
ir nokkru komin á veiðar og hafa 
skipin reynst ágætlega og í samræmi 
við væntingar, t.d. um sjóhæfni og 
eldsneytisnotkun. Stefni skipanna 
hafi vakið athygli, en það sstaðfestir 
að það stefni sem aðallega hafi ver-
ið notað í áratugi sé einfaldlega er 
ekki það besta, þ.e. eru hagkvæmari. 
Skipin eru hönnuð af verkfræðistof-
unni Skipatækni og Bárði Hafsteins-
syni í samvinnu við eigendur og sér-
fræðinga útgerðarfyrirtækjanna.

Upp úr áramótunumm koma til 
landsins tveir nýir ísfisktogarar sem 
eru smíðaðir í Kína og eru systur-
skip. Þetta eru Páll Pálsson ÍS-102 
sem Hraðfrystihúsið-Gunnvör í 
Hnífsdal fær og Breki VE-61 sem 
fer til til Vinnslustöðvarinnar í Vest-
mannaeyjum. Talsverður dráttur 
hefur orðið á afhendingu togaranna.

svifaldan, verðlaunagripurinn fyrir 
Framúrstefnuhugmynd Sjávarút-
vegsráðstefnunnar 2017 var veitt 

í sjöunda sinn á ráðstefnunni, en mark-
miðið er að efla umræður og hvetja til 
nýrrar hugsunar með framsæknum og 
frumlegum hugmyndum. Svifaldan er 
gefin af TM, en jafnframt var veitt verð-
launafé og viðurkenningar til þeirra sem 
standa að þremur bestu hugmyndunum.

Vilhjálmur Hallgrímsson, Fisheries 
Technologies ehf. hlaut fyrstu verðlaun í 
samkeppninni Framúrstefnuhugmynd 
Sjávarútvegsráðstefnunnar 2017. Hug-
myndin, The Fisheries Manager, sem er 
nýtt alhliða upplýsingakerfi fyrir fisk-
veiðistjórnun og byggir kerfið á áratuga 
fjárfestingu og reynslu Íslendinga á 
þessu sviði. Með tilkomu kerfisins geta 
aðra þjóðir nú tileinkað sér þekkingu 

og reynslu sem hefur orðið til á þessu 
sviði hérlendis og fyrir aðeins brot af 
þeirri fjárfestingu sem hingað til hef-
ur þurft. Fisheries Technologies hefur 
þróað hugbúnað sem kallast FishTech 
Framework og lýsir hugbúnaðurinn 
hvernig árangursrík fiskveiðistjórnun 
þ.e.a.s. gagnasöfnun, upplýsingakerfi 
og eftirlit, virkar. Hugbúnaðurinn lýsir 
innviðum fiskveiðistjórnunar og inni-
heldur öll upplýsingakerfi sem þarf 
til slíks reksturs. Að auki inniheldur 
hugbúnaðurinn helstu verkferla sem 
þörf er á innan vel útfærðar fiskveiði-
stjórnunar sem auðveldar þekkingaryf-
irfærslu. Hugmyndin felst í því að gera 
íslenska þekkingu á fiskveiðistjórnun 
að útflutningsgrein.

Í öðru sæti var framúrstefnuhug-
myndin Ný hagkvæm ker fyrir fersk 

matvæli – tvíburaker, en að henni 
stendur Dagur Óskarsson, Sæplast 
Iceland ehf. Markmiðið er að þróa 
ker sem minnkar til muna flutnings- 
og geymslukostnað á sjó og landi og 
varðveita gæði afurðanna

Í þriðja sæti var framúrstefnuhug-
myndin Brakandi hollusta – Samspil 
fisks og kartafla á nýjan hátt, en að 
henni stendur Rúnar Ómarsson, VAR 
ehf. Afurðin er “Fish & Chips” í poka.

svifaldan veitt

Fiskvinnsluhús Frostfisks 
í Þorlákshöfn.

Vinnsla þorsks er í einhverju mæli nú í 
lok ársins að flytjast milli byggðarlaga á 
suðvesturhorni landsins.

Vilhjálmur 
Hallgrímsson, 
Fisheries 
Technologies 
ehf.

60 ára afmælisrit
Síldarvinnslan í neskaupstað

lágmúla 8 · sími 530 2800

Góð hugmynd,
magnaður hljómurP2 H4

a1
a2

H5

a9



Sparneytnari
Lágværari

Ódýrari

Ítölsku Dorin kæli- og frystiþjöppurnar hafa 
verið með vinsælustu þjöppum landsins  í fjóra
áratugi!  Íshúsið er nú með einkaumboð á 
Íslandi. Beinn innflutningur og lægra verð! íshúsið
www.ishusid.is ∑ S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
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Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
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volvopenta@brimborg.is 

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34



8   11. desember 2017
 

Würth á Íslandi ehf. er í 
Norðlingabraut 8 í Reykja-
vík. Würth samsteypan er 

mjög stórt fyrirtæki á heimsmæli-
kvarða og er Würth á Íslandi ehf. hluti 
af Würth samsteypunni sem upp-
runalega er þýsk. Würth í Þýskalandi 
var stofnað af Adolf Würth 1945. 
Würth á Íslandi var stofnað árið 1988 
og fagnar því 30 ára afmæli á næsta 
ári og hefur Haraldur Leifsson verið 
framkvæmdastjóri síðan 2004.

Á heimsvísu eru fyrirtæki Würth 
samsteypunnar um 400 að tölu, stað-
sett í 80 löndum, í öllum heimsálfum. 
Hjá samsteypunni starfa samtals 72 
þúsund manns, þar af starfa á Ís-
landi 38 manns.Würth sérhæfir sig 
í gæðavörum fyrir iðnaðarmenn og 
selur yfir 125 þúsund vörutegundir 
sem fyrirtæki í sjávarútvegi nýta sér 
nýta sér einnig umtalsvert. Helstu 
framleiðsluvörur Würth eru efna-
vara af ýmsum toga s.s. límkítti, fitu-
hreinsir og HHS 2000 smurefni. Auk 
þess er fyrirtækið með breiða línu 
af vinnufötum fyrir iðnaðarmenn, 
rafmagnsvörum, vinnuvettlingum, 
persónuhlífum og festingum auk 
hand- og rafmagnsverkfæra. Tekjur 
samsteypunnar árið 2016 voru 11 
milljarðar evra og hagnaðurinn 600 
milljónir evra. Hjá Würth á Íslandi 
vinna 21 sölumenn um allt land 
sem heimsækja viðskiptavini sína 
ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði, 
stundum oftar.

Innanhús markmið Würth á Ís-
landi er ,,Gæði-Hraði-Þjónusta“ og 
er yfirlýst markmið á heimsvísu að 
„Fagfólk velji Würth.“

Gott starfsumhverfi
Haraldur Leifsson segir að miklar 
kröfur séu gerðar til starfsmanna, fyr-
irtækið sé mjög sölu- og þjónustudrif-
ið fyrirtæki og því séu allir á tánum 
til að sinna sínum viðskiptamönnum 
sem best. Á móti sé rekin mjög öflug 

starfsmannastefna, þar sem lagt er 
mikið uppúr því að starfsmönnum 
líði vel í starfi. Fyrirtækið leggi mikla 
áherslu á að starfsumhverfi sé gott og 
að til staðar séu þau tæki og tól sem 
starfsmaðurinn þarf á að halda til að 
sinna sínu starfi eins vel og mögulegt 
er.

,,Þetta er fjölskylduvænt fyrir-
tæki sem leggur mikið upp úr góð-
um starfsanda, og stendur starfs-
mannafélag Würth fyrir mörgum 
uppákomum, s.s. sumarútilega með 
fjölskyldunni, bíó- og leikhúsferðir 
og jólatréskemmtun með mökum og 
börnum og síðast en ekki síst þá er 
árshátíð Würth á Íslandi haldin ann-
að hvert ár í einhverjum að þessum 
80 löndum sem Würth samsteypan er 
með starfsemi í,“ segir Haraldur.

Er öðruvísi að stjórna fyrirtæki 
á Íslandi eins og Würth á Íslandi en 
sambærilegum fyrirtækjum sem alfar-
ið eru í íslenskri eigu?

 „Það er raunar ekkert öðruvísi 
en að stýra íslensku fyrirtæki, við 
gerum okkar áætlanir sem síðan eru 
bornar undir eigendurna í Þýska-
landi. Það sem er sérstakt við þenn-
an rekstur er að Würth á Íslandi er í 
svokölluðum SO hóp, þ.e Danmörk, 
Noregur, Svíþjóð, Suður-Afríka, Ken-
ía og Namibía og er haldinn stjórn-
arfundur í einhverju þessara landa 
á 3 mánaða fresti. Þótt að við séum 
fámenn miðað við önnur lönd þá 
breytir það ekki neinu varðandi sam-
anburð á rekstri fyrirtækjanna í þess-
um löndum því samanburðurinn er í 
prósentum, þannig að allar breytingar 
til hins betra eða verra eru ræddar út 
frá prósentubreytingum.

Síðustu þrjú ár hefur reksturinn á 
Íslandi gengið mjög vel og var Würth 
á Íslandi veitt sérstök viðurkenning 
á síðasta stjórnarfundi og var eitt af 
þremur fyrirtækjum af 400 sem þóttu 
skara framúr,“ segir Haraldur Leifs-
son framkvæmdastjóri.

er Akureyri útgerðarbær, iðnað-
arbær eða skólabær, eða jafnvel 
þetta allt í hæfilegri blöndu? 

Undanfarin ár virðist sem Akur-
eyrarbær hafi fyrst og fremst verið að 
markaðssetja sig sem skólabæ, allir 
vita að iðnaðarsvæðið á Gleráreyrum 
heyrir sögunni til en þegar Iðnaðar-
deild SÍS starfaði þar með sem mest-
um blóma var þar mikill skinna- og 
fataiðnaður sem veitti a.m.k. 400 
manns atvinnu. En hvað með út-
gerðarþáttinn?

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

,Akureyri hefur frá fyrstu tíð 
verið miðja verslunar og þjónustu á 
Norðurlandi en útgerð í dag er annað 
og meira en hún var fyrir tiltölulega 
fáum árum, nú er þetta nýtísku at-
vinnugrein, en stundum horfir fólk 
á útgerð í ljósrauðum bjarma líkt 
og var stundum á tímum árabáta-
útgerðarinnar. Nú er þetta atvinnu-
grein sem nýtir sér nýjustu tækni og 
menntun á öllum sviðum enda er 
það nauðsynlegt í nútíma þjóðfélagi. 
Sjávarútvegsfyrirtækin hér á Akur-
eyri hafa haft forystu um öfluga út-
gerð og fiskvinnslu á landsvísu í þeim 
hröðu breytingum sem hafa átt sér 
stað í sjávarútvegi á Íslandi, sem um 
heim allan, á undanförnum árum.

Þessi rekstur hefur einnig tekið 
breytingum af umhverfinu og þeim 
lagaramma sem sjávarútvegnum er 
búinn, ekki síst kvótakerfinu, en ekki 
síður það að grunnurinn að því að 
geta gert út og unnið fisk er að geta 
selt hann á sem hagkvæmustu verði. 
Kaupendur eru í allflestum tilfellum 

erlendis og því þarf mikla sérhæf-
ingu og kunnáttu á öllum,s.s. í tækni, 
stjórnun, fjármálum o.fl., allt frá því 
að fiskurinn er veiddur, hann unninn 
ýmist um borð eða í landi og þar til 
hann er seldur og kemur í hendur 
neytenda í því ástandi og umbúðum 
sem hann velur.

Mikilvægt að efla vöruþróun 
og markaðssetningu
,,Samdrátturinn í störfum í sjávarút-
vegi er staðreynd í dag en það verða 
kannski til ný störf í sjávarútvegi 
en beinlínis það að róa til fiskjar og 
verka fisk. Það er ekki síður mikil-
vægt að efla vöruþróun, markaðs-
setningu o.fl. og kannski kemur að 
því að við hættum alveg að flytja 
út óunnið hráefni. Það fer reyndar 
hraðminnkandi. Umræðan um sjáv-
arútveginn hefur oft verið sú að þetta 
hafi í raun verið svo einfalt í raun að 
senda skip til veiða, vinna aflann í 
landi í blokk og senda úr landi, áður 
fyrr oftast til Bandaríkjanna. Þetta er 
liðin tíð.

Áður fyrr var það oft skoðun 
margra að það væri ekki f,,fínt” að 
vinna í fiski. Fólk velur oft aðra at-
vinnu en við fiskvinnslu ef hún 
stendur til boða, ekki síst á tímum 
þegar atvinnuframboð er nægjan-

legt. Þau störf eru hins vegar ekki 
alltaf betur borguð en fiskvinnsla, 
hvað þá sjómennska.

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

Pólitísk ókyrrð sem var oft 
kringum sjávarútveginn var frem-
ur óheppileg, það átti að ,,redda” 
landsbyggðinni með því að krukka 
eitthvað í sjávarútveginn. Enn eru 
uppi hugmyndir um að það þurfi að 
flytja kvóta til bágstaddra byggða, 
stundum með byggðakvóta hjálpa 
þarf ,,brothættum“ byggðum en þá 
vaknar spurningin, hvar á að taka 
þann kvóta?

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

markmiðið er gæði
-Hraði-Þjónusta

Würth á Íslandi

Höfuðóvinur 
sjávarútvegs hefur oft 
verið óstöðugleiki og 
óöryggið í greininni

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

Akureyri, útgerðar-, 
iðnaðar- eða skólabær?
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Íslenskt samfélag hefur breyst mik-
ið síðasta áratuginn og hefur sjáv-
arútvegurinn ekki farið varhluta 

af þeim breytingum. Þrátt fyrir aukið 
vægi ferðaþjónustu þá skipar sjávar-
útvegurinn mikilvægan sess þegar 
kemur að öflun gjaldeyristekna og 
mun án efa gera það áfram. Þar hef-
ur samspil rótgróinnar þekkingar og 
nýsköpunar skipt miklu máli. 

Síðustu ár hefur vaxandi krafa 
um hagkvæmni og aukna verð-
mætasköpun í sjávarútvegi orðið til 
algerrar umbreytingar á sjávarút-
vegi á Íslandi í formi nýsköpunar og 
tækniþróunar í veiðum, vinnslu og 
úrvinnslu afurða. Þær miklu fram-
farir sem hafa átt sér stað síðustu ár 
eru í raun fordæmalausar og hafa 
aldrei verið hraðari. Í raun má segja 
að okkur Íslendingum hefur auðnast 
er að sjá mikilvægi nýsköpunar og 
þess að hafa opinn hug fyrir nýjum 
hugmyndum. Þannig hefur sjávar-
útvegurinn veitt nýsköpun tækifæri 
og nýsköpun á móti fært sjávarút-
veginn í fremstu röð. Þarna á milli 
er gagnkvæmt mikilvægi og í raun 
órjúfanleg tengsl á milli. Þannig 
hafa byggst upp á síðustu áratugum 
öflug fyrirtæki eins og Kælismiðj-
an Frost, Skaginn 3X og Marel sem 
hafa þjónustað sjávarútveginn beint, 
en einkum á síðustu árum einnig í 

tengdum greinum með uppbyggingu 
til að mynda í líftækni þar sem nefna 
má dæmi eins og Kerecis á Ísafirði og 
Genís á Siglufirði. 

Aukin hagkvæmni
Þessi þróun hefur skilað sér í aukinni 
hagkvæmni og því sem er ekki síður 
mikilvægt, bættri nýtingu aflans sem 
hefur jákvæð umhverfisáhrif þar sem 
í dag er afskurður nánast enginn og 
úrgangur þar með hverfandi sem 
hlýtur að eiga að vera markmið 
hverskyns framleiðslu í dag. Þetta 
samstarf sjávarútvegs og nýsköpunar 

hefur einnig orðið til þess að opna 
dyr fyrir nýsköpun í öðrum grein-
um og má sjá fyrir sér að nýta megi 
reynslu nýsköpunar í sjávarútvegi til 
að mynda í landbúnaði og til að bæta 
nýtingu á landbúnaðarafurðum. 

Það er mikilvægt að stjórnvöld 
haldi áfram að styðja við nýsköp-
un í sjávarútvegi og þar hljótum við 
að horfa sérstaklega á enn aukinn 
stuðning við nýsköpunarfyrirtæki á 
landsbyggðunum, en eins og kem-
ur fram í skýrslu Íslandsbanka ,,Ís-
lenskur sjávarútvegur 2017“ þá hefur 
frá árinu hlutfallslega fleiri störfum í 
sjávarútvegi fækkað á landsbyggðun-
um en á höfuðborgarsvæðinu. Sögu-
lega hafa störf í sjávarútvegi verið 
fleiri utan höfuðborgarsvæðisins og 
því ljóst að þar býr jafnframt gríðar-
leg þekking og reynsla sem augljós 
tækifæri hljóta að liggja í að nýta. 

Reynsla síðustu ára hefur sannar-
lega sýnt okkur tækifærin sem felast 
í því þegar reynsla, þekking og fjár-
magn og opinber stuðningur vinnur 
saman með nýsköpun og nýjum hug-
myndum og skilar okkur að lokum 
sterkari atvinnuvegi og síðast en ekki 
síst bættri og umhverfisvænni nýt-
ingu.

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
alþingismaður

Þriðjudaginn 21. nóvember, á 
alþjóðadegi fiskveiða, fjallaði 
fréttskýringarþátturinn Kveik-

ur um tvö atriði sem er ábótavant 
hjá útgerð, sjómönnum og vinnslu-
aðilum.  Að fleygja fiski fyrir borð – 
brottkast og endurvigtun afla.

Í upphafi yfirlýsingar sem LS 
sendi frá sér í kjölfar umfjöllunar 
segir: 

,,Landssamband smábátaeigenda 
fordæmir þá dæmalausu umgengni 
um sjávarauðlindina sem fram kom 
í fréttaþættinum Kveik.“  

Endurvigtun
Á þessum vettvangi ætla ég aðeins að 
fjalla um endurvigtun afla. 

Í desember 2013 óskaði sjávarút-
vegsráðuneytið umsagnar frá Lands-
sambandi smábátaeigenda um tillög-
ur að breyttum reglum um skráningu 
og vigtun sjávarafla.  Áhersla var lögð 
á mikilvægi þess að aflaupplýsingar 
væru réttar, enda grundvöllur að 
skráningu til aflamarks.  „Röng afla-
skráning eða vigtun ásamt löndun 
framhjá vigt, eru meðal alvarlegustu 
brota gegn lögum á sviði sjávarút-
vegs,“ eins og segir í bréfi ráðuneyt-
isins.

Ætlunin var að skerpa á reglu-
verkinu enda dæmi um óeðlilegan 
mismun á magni sem vigtað væri 
á hafnarvog og endurvigtun hjá 
vinnsluaðila. Þar væri íshlutfall í afla 
skráð hærra og aflatölur væru því 
lægri en það sem veitt var. Bakreikn-
ingar afla í vinnslu hefðu ekki leitt til 
þess að sanna nein brot, þar spilaði 
stærst inn í að erfitt væri að sýna 
fram á að nýting sem upp var gefin 
væri röng.  Ennfremur blönduðust 
fleiri þættir sem upp komu á leið 
fisksins í gegnum vinnsluna.

Hafnarvog, ísprósenta
LS mælti með að nýjar reglur yrðu 
miðaðar við að vigtun hjá dag-
róðrabátum væri lokið á hafnarvog 
– fastur frádráttur vegna íss væri að 
hámarki 5%. Þar sem afli væri ísað-
ur eftir löndun færi ísprósenta ekki 
umfram 6%, sem mundi reiknast til 
viðbótar. Allur ís umfram þetta magn 
fengist ekki metin nema hann væri 
sérstaklega mældur. Viðkomandi 
yrði að panta ískar sem vigtað væri 
fyrir og eftir.

Stuðningur við tillögur ráðu-
neytisins
Samstaða var innan LS um að leggja 
þetta til og gat ráðuneytið því reitt sig 
á stuðning félagsins við fyrirhugaðar 
breytingar. Því urðu það vonbrigði 
að reglum var ekki breytt fyrr en 3 
½ ári síðar, þ.e. í júní sl.  Í umsögn 
LS til atvinnuveganefndar Alþingis 

um frumvarpið segir m.a. „LS fagn-
ar framkomnu frumvarpi og hvetur 
nefndina að afgreiða það sem fyrst. 
Gildandi vigtarreglur hafa fengið 
það orð á sig, og ekki að ástæðu-
lausu, að þar sé að finna stærstu 
ívilnun til kvóta sem í gildi er.  LS 
hefur margsinnis vakið athygli á því 
ófremdarástandi sem ófullnægjandi 
ákvæði laganna leiða af sér varðandi 
gríðarlega mismunun. LS harmar að 
ekki skuli hafa verið brugðist fyrr við 
ábendingum félagsins.“ 

Birting Fiskistofu undanfarna 
mánuði á lægra íshlutfalli einstakra 
fyrirtækja þegar staðið er yfir endur-
vigtun og þegar ekkert opinbert eft-
irlit fer fram staðfestir umframveiði 
sem viðgengist hefur undanfarin ár.

Örn Pálsson
framkvæmdastjóri  

Landssambands smábátaeigenda

sá sem aldrei hefur séð hafið 
hefur farið mikils á mis. „Föð-
urland vort hálft er hafið.“ Svo 

segir í sjómannasálmi eftir Jón Magn-
ússon. Þau eru mörg kvöld sem ég hef 
farið niður á bryggju áður en ég fer að 
sofa. Það gerði ég flest kvöld á vertíð-
um þegar ég bjó í Vestmannaeyjum og 
nú hefur Hafnarfjarðarhöfn aðdrátt-
araflið.

Mér eru tvær sjóferðir sérlega 
minnisstæðar. Báðar tengjast þær 
Hafnarfjarðarhöfn því önnur sjóferðin 
hófst þar en hin endaði þar. Báðar 
voru þessar tengdar sömu höfn í hinn 
endann en þar var Reykjavíkurhöfn.

Vélbáturinn Vörður og togar-
inn Maí
Önnur sjóferðin var farin 18. maí 
1960, en þann dag kom togarinn 
Maí til Hafnarfjarðar, nýsmíðaður frá 
Þýskalandi, annar af fjórum stærstu 
togurum sem smíðaðir höfðu verið 
fyrir Íslendinga. Ég fékk að fara til 
Hafnarfjarðar með föðurbróður mín-
um, Guðna Vilhjálmssyni, en hann 
var vélstjóri og reri með Tómasi Jó-
hannessyni skipstjóra. 

Það var mikið ævintýri fyrir mig, 
sem bjó í Hlíðunum, að fá að fara til 
Hafnarfjarðar, sækja þar bát og fá að 
sigla til Reykjavíkur. Það var farið úr 
Reykjavík um hádegi. Margt þurfti að 
gera um borð í Verði áður en lagt var 
af stað og einnig voru tekin veiðarfæri 
um borð. Sjálfsagt hef ég ekki gert 
neitt gagn við þessa vinnu en athygli 
mín var í lagi. Ég gerði mér grein fyrir 
því að fiskurinn skapaði verðmæti.

En ég gerði mér einnig grein fyrir 
því að til voru önnur skip og stærri, 
sem drægju meiri afla á land en Vörð-
ur litli. Togarinn Maí var glæsileikinn 
uppmálaður þegar hann sigldi nýr inn 
í höfnina. Mér var í fersku minni hvað 
var að gerast, því ári áður hafði togar-
inn Júlí frá Hafnarfirði farist með allri 
áhöfn. Þá var sorg í Hafnarfirði og 
einnig í minni götu því þar bjó skip-
stjórinn á Júlí. Mér fannst koma togar-
ans bera með sér sigur yfir sorginni og 
missinum, sem aldrei varð bættur.

Siglt var á Verði til Reykjavíkur 
undir nóttina og komið að landi á 
bryggjunni við Kaffivagninn. Í hvert 
skipti, sem Vörður hallaði eða tók 
dýfu, fannst mér sem það væri síðasta 

hreyfing bátsins. Í sjóhræðslu minni 
var ég færður fram í lúkar, þar sem 
lagðist til svefns og svaf vært mestan 
hluta ferðarinnar.

Flutningaskipið Tröllafoss
Tröllafoss var næst stærsta skipt flot-
ans á sínum tíma, aðeins olíuskipið 
Hamrafell var stærra. Tröllafoss var 
um margt merkilegt skip. Það var eitt 
skipa úr fjöldaframleiðslu bandaríska 
hersins til að sinna birgðaflutningum 
fyrir bandamenn í stríðinu. Sennilega 
hefur skipið ekki verið eitt af „Liber-
ty“ skipunum heldur frekar „Pocket 
Liberty“ skip, nokkru minna en 
„Liberty“ skipin en víst er að Trölla-
foss var vélarvana. Tröllafoss var 
einnig merkilegur fyrir það a hann 
var „soðinn“ en ekki „boltaður“ eins 
og flest skip á þeim tíma.

Svo bar til einn morgun þegar ég 
var að bjásta við heimadæmi í reikn-
ingi að vinur minn, Björn Tryggva-
son, nú læknir, bauð mér að koma 
með til Hafnarfjarðar á Tröllafossi en 
þar var faðir hans bryti. Ég man bara 
að ég var að bjástra við að fella sviga 
í samlagningu og breyta formerkjum 
þegar mínus var fyrir framan svig-
ann! Þessi ferð var farinn síðar en 
ferðin með Verði. Nú var lagt upp frá 
Ægisgarði og siglt að bryggjunni við 
Bæjarútgerðina í Hafnarfirði . Þar er 
ekki hafnsækin starfsemi lengur, að-
eins fjölbýlishús. En sjóferðin tók 5 
klukkustundir.

Við félagar vorum samviskusamir 
við nám, hver svo sem því trúir, og 
vorum nokkuð skömmustulegir þegar 
við mættum allt of seint í tíma með 
afsökun í ótrúlegri sjóferð. En þó vel 
tekið!

Hugur minn leitaði oft til sjó-
mennsku en aldrei urðu siglingar 
mínar meiri en þessar tvær, ef frá eru 
taldar ferjusiglingar og að sigla með 
Esju og Herðubreið í sveitina. Störf 
mín hafa þó verið nokkuð tengd sjáv-
arútvegi, sérstaklega þegar ég var úti-
bústjóri Útvegsbanka Íslands í Vest-
mannaeyjum. Þar kom að gagni að 
hafa áhuga á skipum og siglingum, og 
jafnvel nýsmíði skipa. Það kom sér þá 
vel  að hafa þó farið þessar tvær sjó-
ferðir, sem enn eru merkilegar í mín-
um huga.

Vilhjálmur Bjarnason

sjóferðir sem 
voru farnar og 
aðrar sjóferðir sem 
ekki voru farnar

Vilhjálmur Bjarnason. Á 
bryggjunni þar sem komið var 
að úr siglingunni með Verði 
frá Hafnarfirði til Reykjavíkur.

Stuðningur við nýsköpun 
í sjávarútvegi mikilvægur

endurvigtun stærsta 
kvótaívilnunin?
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Íslandsbleikja opnaði í lok október-
mánaðar með formlegum hætti 
nýja stækkun við eldisstöð sína að 

Stað í Grindavík. Um er að ræða 8 ný 
eldisker, samtals 16.000 rúmmetra 
sem bætast við núverandi 28.000 
rúmmetra eldisrými sem þegar er á 
svæðinu. Í tilefni dagsins var slegið 
upp veislutjaldi og verktökum sem 
hafa komið að byggingunni og starfs-
fólki félagsins ásamt fjölskyldum 
þeirra boðið til grillveislu í eldisstöð-
inni. Þangað mættu nálægt 100 manns 
sem skoðuðu stöðina og gæddu sér á 
dýrindis heilgrilluðu lambi með til-
heyrandi meðlæti.

,,Það eru liðnir áratugir síðan 
byggð hafa verið svipuð mannvirki á 
landi til bleikjueldis. Við vorum með 
þetta verkefni í startholunum í langan 
tíma og það er virkilega ánægjulegt 
að sjá þessi glæsilegu kör í dag sem 
munu fyllast af fiski eitt af öðru á 
næstu mánuðum. Þessi uppbygging 
er fyrsta stóra skrefið okkar í að auka 
framleiðslugetuna og byggja undir 
framtíðarvöxt bleikjueldis á landi,“ 
segir Jón Kjartan Jónsson fram-
kvæmdastjóri Íslandsbleikju.

Íslandsbleikja er stærsti bleikju 
framleiðandi í heimi og framleiðir 
tæp 3000 tonn af bleikju árlega. Með 
þessari nýju eldiseiningu er áætlað að 
auka heildarframleiðslu á bleikju um 
25% á ári þegar öll kerin verða komin 
í fulla framleiðslu. Hjá Íslandsbleikju 
starfa rúmlega sjötíu manns í 5 eld-
isstöðvum á Suðurlandi, Reykjanesi 
og Öxarfirði en einnig er slátrun og 
fullvinnsla fyrir afurðir félagsins í 
Grindavík.

Tilraunaeldisstöð Hafrann-
sóknastofnunarinnar í Grindavík
Agnar Steinarsson hjá Hafrann-
sóknastofnun, rannsókna- og ráð-
gjafastofnun hafs og vatna, segir að 
mikil og fjölþætt starfsemi eigi sér 
stað í Grindavík. Hafrannsóknastofn-
un hefur þar yfir að ráða fullkominni 
rannsóknastöð á Stað í Grindavík sem 
starfrækt hefur verið í 30 ár. Stöðin er 
með um 50 eldisker af mismunandi 
stærðum og heildarrúmtak þeirra er 
um 500 m3. Mikil reynsla er komin á 
eldi sjávar- og laxfiska og þá sérstak-
lega á lirfu- og smáseiðaeldi ýmissa 
tegunda, sem og af rekstri áframeld-
isrannsókna og mælinga á fóðurnýt-
ingu, vaxtarhraða, vatnsgæðum og 
nýtingu vatns og varma. Hafrann-
sóknastofnunin rekur 10 starfsstöðvar 
á Suður og Suðvesturlandi, Vestur-
landi, Vestfjörðum og Norðurlandi. 
Meðal þess sem nefna má og hefur 
verið að gerast að undanförnu segir 
Agnar að megi m.a. nefna;

HROGNKELSI: Vorum að senda 
síðustu flugsendinguna  á þessu ári 
af lúsaætum til Færeyja, alls 200 þús-

und seiði í 23 sendingum. Aftur á 
næsta ári. Erum líka að byggja upp 
klakstofn. Útibú Hafrannsóknastofn-
unarinnar á Skagaströnd er í sam-
starfi við BioPol sjávarlíftæknisetur. 
Helstu rannsóknarverkefni þar snúa 
að hrognkelsi og fela í sér gagnasöfn-
un og ýmsar rannsóknir a líffræði 
tegundarinnar.

BLEIKJA: Langtíma vaxtartilraun 
í samstarfi við Hólaskóla (áhrif hita-
stigs). Langtíma tilraun um vaxtar-
fræði bleikju með Íslandsbleikju. Nýtt 
verkefni í undirbúningi.

LAX: Vaxtar- og hitatilraunir með 
ófrjóan lax. Stór fóðurtilraun í sam-
starfi við Stofnfisk og norska aðila 
hefst í janúar 2018. 

ÞORSKUR: Kynbótaverkefni fer 
líklega að ljúka á næstunni. Ýmsar 
grunnrannsóknir í gangi á þorski s.s. 
vaxtarfræði, foreldraáhrif, búsvæðaá-
hrif o.m.fl. 

SANDHVERFA: Erum með klak-
stofn. Seljum hrogn til Hollands í jan-
úar. Framleiðum seiði.

STEINBÍTUR: Langtíma vaxtar-
tilraunir í samstarfi við Háskólann í 
Gautaborg. 

KLÓBLAÐKA: Ræktun á kló-
blöðku (rauðþörungs) í samstarfi við 
einkafyrirtæki. Tilgangur að fram-
leiða efni í lyf gegn sjúkdómum.

SENEGALFLÚRA: Hugsanlegt 
verkefni á næsta ári í samstarfi við 
fyrirtækið Stolt Sea Farm.

Fiskeldisstöðin 
á stað stækkuð

Steinar Þór Kristinsson tók nokkur lög á 
trompetinn í einu nýja eldiskerinu. Það 
reyndist vera náttúrulegt hljóðkerfi sem 
virkaði glimrandi vel.

Stækkun fiskeldisstöðvarinnar á Stað við Grindavík hefur verið opnuð með 8 nýjum 
kerjum. Þorsteinn Már Baldvinsson og Hjalti Bogason klipptu á borðann með formlegum 
hætti. Við hlið þeirra stendur Jón Kjartan Jónsson framkvæmdastjóri Íslandsbleikju.

Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði 
starfrækir fjölbreytta vinnslu í 
landi; bolfiskvinnslu, uppsjávar-

frystingu, síldarsöltun og mjöl og lýsis-
vinnslu. Mikil uppbygging var á árinu 
2016 og má þar helst nefna nýjan frysti-
klefa sem rúmar 7000 tonn af afurðum 
og nýja fullkomna vinnslulínu frá Völku 
í Kópavogi sem tekur við forsnyrtum 
flökum og sker þau í bita, flokkar í mis-
munandi afurðaleiðir, pakkar í kassa, 
leggur plast yfir, skammtar ís, merkir 
kassann og lokar honum , allt á sjálf-
virkan hátt. Með þessum breytingum er 
Loðnuvinnslan ekki einungis að auka 
afkastagetuna en tæknin mun jafnframt 
setja fyrirtækið í lykilstöðu til að mæta 
síauknum kröfum markaðarins um 
fjölbreyttari vörur.

Botnfiskvinnsla
Í botnfiskvinnslu LVF er lögð áhersla 
á framleiðslu flaka og flakastykkja 
úr þorski, ýsu og ufsa. Fiskiðjuver-
ið framleiðir bæði frystar og ferskar 
afurðir allan ársins hring. Ferskar af-
urðir eru sendar með kæligámum og 
flugi á erlenda markaði en frystu af-
urðirnar eru fluttar út í frystigámum.

Uppsjávarvinnsla
LVF rekur uppsjávarfrystihús á Fá-

skrúðsfirði sem er sérhæft til vinnslu 
á uppsjávarfiski: loðnu, síld og makríl. 
Loðnan er heilfryst á markaði í Austur-
Evrópu og Asíu, einnig er unnin hrogn 
úr henni á sömu markaði. Makríll er 
flakaður, heilfrystur og/eða hausaður 
og slógdreginn. Síldin er ýmist heilfryst 
eða unnin úr henni frosin samflök, bit-
ar eða flök. Síldin er líka söltuð í bita, 
samflök og heilflök fyrir markaði í 
Evrópu. Vinnslan er vertíðarbundin. 
Vinnsla á loðnu og loðnuhrognum 
fer fram frá janúar til mars, vinnsla á 
makríl og norsk-íslenskri síld frá júlí 
til október og vinnsla í íslenskri síld frá 
október til ársloka.

Mjöl- og lýsisvinnsla
LVF starfrækir fiskimjölsverksmiðju 
á Fáskrúðsfirði sem notar rafmagn 
frá endurnýjanlegum orkuauð-
lindum. Þar er einnig efnarann-
sóknastofa þar sem framkvæmdar 
eru mælingar á ferskleika, fituinni-
haldi og fleiru við löndun. Eftir 
vinnslu er fiskimjöl og lýsi einnig 
efnagreint og metið í gæðaflokka. 
Verksmiðjan vinnur aðallega úr 
kolmunna, fráflokki frá vinnslu og 
loðnuhrati. Meginhluti afurðanna er 
notaður í fóðurgerð en verksmiðjan 
hefur einnig leyfi til framleiðslu á 
lýsi til manneldis.

Loðnuvinnslan í lykilaðstöðu 
gagnvart kröfum markaðarins

Horft til Fáskrúðsfjarðar. Við bryggju er 
Hofffell SU en þar skammt framan við 
er nýr og glæsilegur frystiklefi LVF.

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
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Meira en 150 vélar seldar á Íslandi.

Allt frá hálfsjálfvirkum vélum upp í fullkomnar 
línur með yfirbreiðslu og hornastífum.
Afkasta allt að 80 brettum á klst.

Fjölbreytt úrval og miklir möguleikar á stillingum.

Brettavafningsvélar 
frá Robopac hafa 
sannað ágæti sitt

LÍMMIÐAPRENTUN- vottun um sjálfbæra skógrækt
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Fjölmörg sóknarfæri felast í þeirri 
tæknibyltingu sem nú er að eiga 
sér stað í íslenskum sjávarútvegi 

ef rétt er á málum haldið. Þegar kem-
ur að umfangsmiklum breytingum af 
völdum tækni hættir fólki til að draga 
upp of dökka eða of jákvæða mynd af 
mætti tæknibreytinga.

Það er engin vafi á því að sú tækni-
breyting sem framundan er verður 
alveg gríðarlega umfangsmikil fyirr 
Ísland sem og hagkerfi heimsins en 
það er verkefni stjórnmálamanna, at-
vinnulífs og opinberra stofnanna að 
átta sig á áskorunum og ógnunum. 
Fjölmörg sóknarfæri felast í þeirri 
tæknibyltingu sem nú er að eiga sér 
stað í íslenskum sjávarútveg ef rétt 
er á málum haldið. Íslenskur sjáv-
arútvegur stendur framarlega þegar 
kemur að því að þróa hátæknilausnir 
sem nýtast í sjávarútvegi og í sumum 
tilfellum er hægt að yfirfæra á önnur 
svið í matvælaiðnaði. Þekkingin sem 
hefur byggst upp í þessum efnum 
þýðir að Íslendingar verða gerendur 
í þessari tæknibyltingu í stað þess að 
þiggja lausnir frá öðrum eins og vafa-
laust verður á mörgum öðrum sviðum 
atvinnulífsins.

Sé rétt á málum haldið eru því frek-
ari forsendur til vaxta fyrir íslenskan 
sjávarútveg en með breyttu sniði frá 
því sem höfum áður séð. Störf munu 
aukast í hátækniiðnaði við þróun 
lausna og aukin útflutningsverðmæti 
verða til sölu á þeim lausnum. Tryggja 
þarf að fólk í vinnslu sjávarafurða geti 
sérhæft sig í að nýta tæknina í sinni 
vinnu. Þetta mun einnig þýða betri 
nýting afurða, enn meiri vöruþróun 
og frekari virðisauka. Þá felast tæki-
færi með nýrri í að gera sjávarútveg-
inn enn umhverfisvænni með minni 
losun gróðurhúsaloftegunda.

Forsendur til vaxta fyrir  
íslenskan sjávarútveg

Fiskvinnla á Dalvík. Sífellt stærri gæðakröfur eru gerðar til smærri fiskvinnslna um allt land, ekki síður en til þeirra stærri. Tækni-
bylting krefst þess sem og erlendir kaupendur sjávarafurða.

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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HVALUR HF.

Seyðisfjarðarkaupstaður
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Þar sem sjávarútvegur er 
mikilvæg stoð efna-
hagslífs okkar 

áttum við Íslendingar 
engan annan kost en 
að takast á við tvíþættan 
vanda ofveiði og óhagkvæmni 
af fullri alvöru. Þetta var gert með 
því að innleiða markvissa fiskveiði-
stjórnun með nauðsynlegri festu við 
ákvörðun leyfilegs heildarafla ásamt 
eftirfylgni með aflaskráningu og eft-
irliti. Þannig var kerfi aflakvóta við 
stjórn fiskveiða komið á í áföngum 
á níunda áratug síðustu aldar og það 
síðan þróað í átt til virkari stjórnun-
ar heildarafla og aukins sveigjanleika 
með framsali á tíunda áratugnum og 
síðar.

Í kjölfar ráðgjafar frá árinu 1992 
um alvarlega stöðu þorskstofnsins 
var dregið verulega úr veiðiálagi. 
Um miðjan tíunda áratuginn voru 
Íslendingar síðan meðal leiðandi 
þjóða í þróun langtíma aflareglna í 
fiskveiðum. Aflareglum er ætlað að 
tryggja að veiðiálag sé hóflegt og nýt-
ingin sjálfbær. Mikilvægt markmið 
með minnkun veiðiálags á þorskinn 
var að gera stofninum mögulegt að 
vaxa og ná fyrri stærð. Stór veiði-
stofn gerir veiðar hagkvæmari og 
stór og fjölbreyttur hrygningarstofn 
er talinn hafa meiri möguleika á að 

geta af sér stærri nýliðunarárganga.
Árið 2007 var veiðihlutfall þorsks 

samkvæmt aflareglu lækkað úr 25% 
í 20% af viðmiðunarstofni fiska 
fjögurra ára og eldri. Eftir stutt að-
lögunarskeið var þessi stefna fest í 
sessi um mitt árið 2009 þegar íslensk 
stjórnvöld staðfestu á ný formlega 
aflareglu um stjórn veiðanna til 
lengri tíma. Nýtingarstefna þessi 
miðar að vernd og sjálfbærri nýt-
ingu þorskstofnsins, byggt á bestu 
fáanlegri vísindaráðgjöf, í samræmi 
við alþjóðasamninga og alþjóðleg 
viðmið. Það er afar sannfærandi að 
nýtingarstefnan skuli hafa haldið í 
kjölfarið í gegnum fjármálakrepp-
una og þannig lagt sitt af mörkum til 
efnahagsbatans.

Með hóflegu veiðiálagi undan-
farin ár hafa þorskárgangar hver af 
öðrum lifað lengur og tekið út meiri 
vöxt og þannig gefið meiri afla og 
lagt meira til hrygningarstofnsins en 
ella. Úr því takmarkaða efni sem felst 
í tiltölulega litlum árgöngum hefur 

hrygningarstofninn, sem 
eðli málsins samkvæmt 
er samsettur af eldri 
fiski, tvöfaldast að stærð 
á undanförnum áratug. 

Stærri stofni fylgir auk-
inn afli á sóknareiningu 

(t.d. fleiri tonn á hvern togtíma), sem 
skilar sér í aukinni hagkvæmni veið-
anna. Jafnframt leiðir stærri stofn til 
minni áhættu af veiðum, sem aftur 
stuðlar að sjálfbærri nýtingu.

Á nýliðnum árum hafa stjórn-
völd sett aflareglur um veiðar þriggja 
tegunda botnfiska—ýsu, ufsa og 
gullkarfa—til viðbótar við þorskinn. 
Þessar veiðar hafa síðan fengið vott-
un eftir alþjóðlegum sjálfbærnikröf-
um samkvæmt fiskveiðistjórnunar-
staðli Ábyrgra fiskveiða, sem gerir 
kröfu um formlega nýtingarstefnu 
(aflareglu) stjórnvalda byggt á svo-
kallaðri varúðarleið. Sömu veiðar, 
auk annarra, hafa einnig hlotið vott-
un samkvæmt MSC-staðli.

Ábyrg, sjálfbær og hagkvæm nýt-
ing fiskistofna er nauðsynleg undir-
staða öflugs sjávarútvegs. Mikilvægt 
er að nýting fiskistofna á Íslandsmið-
um byggist ávallt á þessum grunni.

Dr. Kristján Þórarinsson
stofnvistfræðingur Samtaka fyrir-

tækja í sjávarútvegi

Félag um stofnun Lýðháskóla á 
Flateyri auglýsir nú eftir fram-
kvæmdastjóra en hingað til hefur 

öll vinna við uppbyggingu og þróun skól-
ans verið unnin af rúmlega 30 manna 
hópi sjálfboðaliða úr hópi heimamanna, 
listafólks, sérfræðinga og skólafólks. 
Gert er ráð fyrir að framkvæmdastjóri 
taki til starfa hinn 15. febrúar nk. og 
stýri undirbúningi og þróun skólans sem 
vonir standa til að geti hafið starfsemi 
næsta haust. Stjórn félagsins hefur óskað 
eftir fundi með þingmönnum kjördæm-
isins um leið og þing kemur saman til 
að kynna þeim málið og ósk félagsins 
um kennsluframlag til skólastarfs með 
sambærilegum hætti og almennt gerist 
meðal framhalds- og háskóla.

Runólfur Ágústsson stjórnarfor-
maður félags um lýðháskóla segir 
námsskrár að mestu tilbúnar, öll að-
staða er fyrir hendi og til stendur til þess 
að fara af stað með inntöku 60 nemenda 
strax næsta haust. Einnig vinni félagið 
að því að fjármagna sérstaklega kostnað 
við stofnun skólans, m.a. með stuðningi 
fyrirtækja og velunnara. Runólfur telur 
samfélagsleg áhrif á Flateyri yrðu afar 
jákvæð með 60 nýjum íbúum í pláss-
ið á besta aldri auk þeirra starfa sem 
skólinn myndi skapa með beinum hætti 
en um er að ræða 2 til 4 föst stöðugildi 
auk 10 til 20 verkefnaráðinna kennara 
í hlutastörfum þar sem ávallt yrði leit-
ast við að nýta staðbundna þekkingu. 
Einnig myndu börn nemenda sem og 

starfsfólks styrkja verulega starfsemi 
leik- og grunnskóla staðarins.

Markhópurinn er ungt fólk sem 
lokið hefur framhaldsskólaprófi án 
þess að vita hvað það vill, ásamt eldra 
fólki, 25 - 35 ára sem hætti framhalds-
skólanámi á sínum tíma en vill koma 
aftur til náms og finna sína fjöl. Fjöl-
mennur hópur íslenskra ungmenna 
stundar í dag nám við lýðháskóla er-
lendis, aðallega í Danmörku og vin-
sældir lýðháskóla fara mjög vaxandi.

Búið er að þróa þrjár námslínur út frá 
greiningu á styrkleikum staðarins, kvik-
myndavinnu (vegna mikils fjölda kvik-
myndagerðarfólks sem á hús á staðnum 
og dvelur þar), tónlistarsköpun (vegna 
sterkrar tónlistarhefðar á Vestfjörðum) 
og umhverfis/sjálfbærnisnáms, þar sem 
áherslan er á að lifa af og með náttúr-
unni. Þar kenna heimamenn m.a. veið-
ar, harðfiskverkun, grjóthleðslu, björg-
unarstörf og fjallaskíðamennsku.

sjálfbær nýting og skynsamleg 
stjórnun fiskveiða er allra hag-
ur. Það hafa Íslendingar lagt 

áherslu á og það er ljóst að margar 
þjóðir líta til Íslands þegar málefni 
sjávarútvegsins ber á góma.  Meðferð 
aflans frá því hann kemur um boð í 
veiðiskip hefur tekið stakkaskiptum 
frá seinni hluta síðustu aldar. Stjórnun 
veiðanna fyrir einstakar útgerðir með 
tilliti til markaðsaðstæðna á hverjum 
tíma, er undirstaða góðrar afkomu 
sem aftur þýðir aukinn hag fyrir 
þjóðarbúið í heild. Að geta hámark-
að virðiskeðjuna er hverju fyrirtæki 
nauðsynlegt og þróuninni síðustu ár 
hefur haft í för með sér nýsköpun, 
aukin gæði, betri nýtingu og aukna 
verðmætasköpun. Það er sérstaklega 
ánægjulegt að það séu íslensk fyrir-
tæki sem að miklu leyti leiða þessa 
þróun og má þar nefna þróun Alberts 
Marzelíusar Högnasonar hjá Skagan-
um 3X á Akranesi í samstarfi við FISK 
á Sauðárkróki með ofurkælinguna í 
einu af skipum útgerðarinnar sem gott 
dæmi. Tækni fyrirtækisins snýst um 
að kæla fiskinn niður í á milli -1,5 til 
0,7 °C, strax eftir að hann er veiddur 
eða slátrað, og er þá innan við 20% af 
vatnsinnihaldi fisksins fryst.

Ískristallamyndun nær ekki að 
skemma frumurnar
Verða þá engar skemmdir á frumum 
vegna ískristallamyndunar og lengist 
geymsluþol afurðarinnar. Sparast 

notkun á ís sem eykur tækifæri til að 
flytja fiskinn, sérstaklega í flugi.Úr 
góðu hráefni er hægt að gera fyrsta 
flokks afurð til neyslu á borðum 
neytenda um víða veröld – það hafa 
Íslendingar gert af miklum myndar-
brag.

,,Umgengni um auðlindina og haf-
ið er afar dýrmæt, það vita allir sem 
að þessum málum koma – hættur 
steðja þó að. Samkvæmt þeim rann-
sóknum og spálíkönum um súrnun 
sjávar sem við stöndum frammi fyr-
ir, ásamt breytingum á hitastigi  er 
nauðsynlegt fyrir okkur öll að stíga 
varlegar til jarðar en við höfum gert 
hingað til – við þessu verðum við að 
bregðast. Þar kemur öflugt fræðasam-
félag Háskólans á Akureyri sterkt inn 
og spilar mikilvægt hlutverk í fræðslu 
og rannsóknum tengdum hafinu og 
lífríki þess,“ sagði Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir þáverandi sjávarút-
vegsráðherra á ráðstefnunni ,,Sjávar-
útvegur á Norðurlandi.“ 

Hafrannsóknastofnun mun á 
næstu 10 til 15 árum leggja ríka 
áherslu á kortlagningu og rannsóknir 
á hafsbotninum innan íslensku efna-
hagslögsögunnar. Kortlagningin mun 
styrkja stöðu Íslands sem ábyrgrar 
fiskveiðiþjóðar og getur skapað mikið 
markaðsgildi fyrir íslenskar sjávar-
afurðir. Þá mun kortlagningin verða 
mikilvæg undirstaða þegar kemur að 
því að skipuleggja nýtingu og vernd 
haf- og strandsvæða.

endurreisn ÞOrsK-
stOFnsins VeL Heppnuð

Öflugt fræða-
samfélag 
Háskólans 
á Akureyri 
gegnir 
mikilvægu 
hlutverki 
hlutverk í 
fræðslu og 
rannsóknum 
tengdum 
hafinu og 
lífríki þess.

Íslensk fyrirtæki leiða bætta 
þróun í meðferð sjávarafla

Lýðháskóli í undir-
búningi á Flateyri

Á FlATEyri Öll aðstaða til skólahalds 
og húsnæði fyrir nemendur yfir vetr-
armánuðina er til staðar á Flateyri, en 
húsnæðið er vannýtt í dag.

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



volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VH
/1
7-
02

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Tiboð þetta gildir til 31. desember 
eða á meðan byrgðir endast. 

Fyrstur kemur fyrstur fær.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is og í síma 

864-2400.

JÓLATILBOÐ    
Völundarhús býður 20% afslátt af öllum

GARÐHÚSUM 
miðað við verð án fylgihluta á heimasíðunni okkar.

Einnig af Sky 15 - 3 garðhúsinu/gestahúsinu og Sky 15 - 44 gestahúsinu. 
Einnig bjóðum við 5% aukaafslátt af völdum gestahúsum.



Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

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

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Microsoft Azure

Þú færð fullbúið bókhaldskerfi, hýst og 
afritað í Azure skýjaþjónustu Mricrosoft í 
áskrift ásamt sérlausnum frá Wise á verði 

frá kr. 9.900 á mánuði. 

Kynntu þér málið á navaskrift.is


