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Sú bylgja sem orðið hefur í endurnýjun skipa hérlendis 
og samstarf útgerða við íslensk tæknifyrirtæki varð án 
efa uppspretta þeirra tækifæra sem nú eru að bjóðast 
tæknifyrirtækjunum í skipasmíði erlendis.

Sjá nánar bls. 2

Endurnýjun skipa

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR

G A S V Ö R U R  •  R A F S U ‹ U V Ö R U R  •  Ö R Y G G I S V Ö R U R  •  S L Í P I V Ö R U R

Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.

BÍLDSHÖF‹A 14  •  110 REYKJAVÍK  •  SÍMI 587 7000  •  WWW.GASTEC.IS

PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

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

Meistaranám í sjávarútvegs-
fræðum á Ísafirði

Meistara nám í sjávar byggða fræði verða boðin næsta haust 
hjá Há skóla setri Vest fjarða á Ísa firði. Þeir nem endur 
sem út skrífaðst með mestara gráðu munu hafa fram að 

færa þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við leiðandi hlut verk í 
svæðis miðaðri fé lags- og hag fræði þróun á heims vísu, með sér stakri 
á herslu á sjávar byggðir við Norður-At lants haf. Gert er ráð fyrir 20 
nem endum strax næsta haust. Fag stjóri, sem ráðinn verður í sumar, 
mun hafa um sjón með meistara náminu og leggja til ráðningu nýrra 
kennara, leið bein enda og próf dómara. Sjávar byggða fræði er skil-
greind sem al þjóð legt þver fag legt nám. Meistara námið er al þjóð-

legt að því leyti að nem endur koma víðs vegar að úr heiminum. 
Á hersla verður lögð á að nýta sér stöðu Vest fjarða m.t.t. ná lægðar 
við hafið og strand byggðirnar en náms brautin er sam starfs verk efni 
há skóla setursins og Há skólans á Akur eyri. 
Mennta mála ráð herra, Lilja Al freðs dóttir, segir að Há skóla setur 
Vest fjarða hafi sannað gildi sitt fyrir sam fé lögin á norðan verðum 
Vest fjörðum og hafi nem endur og kennarar auðgað sam fé lagið með 
þekkingu sinni, nær veru og rann sóknum. Lið lega 100 nem endur 
hafa út skrifast með meistara gráðu í haf- og strand svæða stjórnun 
frá Há skóla setri Vest fjarða síðustu 10 ár.
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Heldur færri byrjuðu á grá-
sleppu veiðum nú en á sama 
tíma í fyrra, eða um 60 bátar, 

en ver tíðin hófst 20. mars sl. Fyrstu 
dagana kom mestur afli til löndunar 
á Bakka firði, sem er líkt og undan-
farin ár. Á gæt lega horfir með verð 
fyrir hrognin. Í fyrra var meðal verð 
um 195 krónur fyrir kílóið af heilli 
grá sleppu, en hafa borist verð til boð 
úpp í 210 k/kg. rónur.Fyrsti dagur 
grá sleppu veiða í ár. Sam kvæmt reglu-
gerð mátti hefja veiðar fyrst á svæðum 
D, E, F og G, þ.e. við Norður land, 
Austur land og að Garð skaga vita en 
heimilt var að hefja veiðar 1. apríl sl. 
í Faxa flóa, utan verðum Breiða firði og 
Vest fjörðum, en innan verður Breiða-
fjörður verður opnaður 20. maí nk. 
Flest hafa grá sleppu veiði leyfin orðið 
320. Vonir standa til að hægt verður 

að leyfa a.m.k. 8.000 tunnur af grá-
sleppu hrognum á þessari ver tíð en út-
flutnings verð mæti gæti þá numið allt 
að 1,7 milljörðum króna. 

Á þeim svæðum sem opnast 
fyrst lýkur veiðum 2. júní, 14. júní 
á svæðum A, B1 og C og 2. ágúst í 
innan verðum Breiða firði, B2. Upp-
hafs fjöldi veiði daga í ár er 20, en daga-
fjöldinn verður endur skoðaður þegar 
ráð gjöf Haf rann sókna stofnunar liggur 
fyrir. Í fyrra var einnig lagt af stað með 
20 daga en í á föngum var veiði dögum 
fjölgað í 46. Síðasta daga við bótin kom 
of seint því margir grá sleppu veiði-
menn voru þá búnir að taka upp netin. 
Þá verandi sjávar út vegs ráð herra, Þor-
gerður Katrín Gunnars dóttir, var 
harð lega gagn rýnd fyrir þá máls með-
ferð.

Grásleppuvertíðin:

Gæti skilað 1,7 
milljörðum króna í 
útflutningsverðmæti

Grásleppa sem Ingason Seafood flytur út. Ingason Seafood er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í útflutningi sjávarafurða frá Íslandi. Fyrirtækið hefur 25 ára reynslu í 
útflutningi sjávarafurða til um 20 landa og yfir 25 ára reynslu í fiskvinnslu, sölu og 
markaðssetningu, skoðun og gæðaeftirliti. Ingason Seafood er frumkvöðull í að 
kynna nýja tegundir frá Íslandi á nýja markaði. Sölustaðirnir hafa aðallega verið 
Kína, Rússland og Úkraína. Metnaður starfsmanna fyrirtækisins eru að vera stolt 
af góða vöru, persónulegri þjónustu sem og trausti og nánum tengslum milli 
kaupenda og framleiðenda.

TÆKNIFYRIRTÆKIN VAXA 
HRAÐAST Í SJÁVARKLASANUM
Árið 2017 var á margan hátt 

gott hjá tækni fyrir tækjum 
sem tengjast sjávar út vegi, 

ekki síst á meðal þeirra sem vaxið 
hafa hvað hraðast á undan förnum 3-5 
árum. Stærri rekstrar einingar betur í 
stakk búnar til að keppa á al þjóða vett-
vangi.Þannig er hægt að bjóða heild-
stæðari lausnir, auka þróunar vinnu, 
og markaðs setningu og sinna betur 
þjónustu við við skipta vini víðs vegar 
um heiminn. Mjög ó líkar á stæður eru 
fyrir upp gangi tækni fyrir tækja. Sum 
hafa vaxið hratt í tækni fyrir fisk eldi, 
önnur í heild stæðum lausnum fyrir 
land vinnslu í hvít- eða upp sjávar-
fiski eða skipum. Enn önnur bjóða 
sér hæfðar lausnir í upp lýsinga tækni, 
vöktun, kælingu og fleira sem hlotið 
hafa góðan hljóm grunn.Tækni lausnir 
í hvít fiski hafa reynst góðar undir-
stöður fyrir þróun tækni búnaðar fyrir 
eldis fisk. 

Ó líkt öðrum vexti tækni fyrir tækja 
hefur upp gangurinn í fisk eldis tækni 
ekki verið nema að tak mörkuðu leyti 
knúinn á fram af inn lendri eftir spurn 
heldur góðu sam starfi við m.a. norsk 
fisk eldis fyrir tæki. Ís lensku fisk eldis-
fyrir tækin eru þó að komast á þann 
stað að lík legt má telja að innan fárra 
ára muni þau verða komin með um-
tals verða vinnslu hér lendis og í því 
felast ýmis tæki færi fyrir tækni-
fyrir tækin.Enn og aftur reynist afar 
þýðingar mikið hversu ríka á herslu ís-
lensk út gerðar- og fisk vinnslu fyrir tæki 
leggja á tækni fram farir og nýjungar. 
Sú þróunar vinna, sem unnin hefur 
verið hér lendis í sam vinnu út gerða 
og tækni fyrir tækja, leiðir ekki að-
eins til aukinna gæða og fram leiðni-
aukningar í sjávar út vegnum heldur 

opnar dyr fyrir ís lensk tækni fyrir tæki 
að kynna fram úr skarandi nýjungar á 
er lendum vett vangi. 

Stærstu fyrir tækin í 
tækni geiranum 
Ljóst er að rann sóknar sjóðir og rann-
sókna stofnanir hafa spilað stórt hlut-
verk við að efla tækni fyrir tækin. 
Sjóðir á borð við Rann ís og AVS hafa 
komið mörgum verk efnum á koppinn 
og náin sam vinna tækni fyrir tækja 
við Mat ís og há skóla hefur einnig 
skilað sér af krafti. Stærstu fyrir tækin 
í tækni geiranum eru sem áður Marel, 
Hamp iðjan og Skaginn3X. Þarna á 
eftir koma síðan önnur hrað vaxandi 
tækni fyrir tæki á borð við Curio, 
Völku og Traust. Sam kvæmt at hugun 
klasans er velta þessara fimm fyrir-
tækja tæp lega 40 milljarðar króna 
(sé að eins horft til starf semi þeirra 
er lýtur að sjávar tengdum greinum). 
Þessi fyrir tæki velta því svipað og öll 
60 tækni fyrir tæki sjávar kla sans veltu 
í upp hafi ára tugarins. Fyrir tækin sem 
þarna koma á eftir eru m.a. fyrir tæki í 
kælingu. Eins og áður segir var veltu-
aukning hjá öllum stærstu tækni fyrir-
tækjunum og í sumum til fellum var 
hún mæld í tugum prósenta. 

Tækni fyrir tækin vaxa 
hraðast í sjávar kla sanum 
Enn eitt árið er vöxtur sumra tækni-
fyrir tækja sem tengjast sjávar út-
vegi á Ís landi hreint ævin týra legur. 
Yfir heildina er vöxtur greinarinnar 
svipaður og árin á undan, eða um 10-
12%. Í þessari sjö ttu ár legu saman tekt 
Sjávar kla sans á um fangi tækni fyrir-
tækja í klasanum verður fjallað um 
þróunina og horfur í greininni. 

Endur nýjun skipa skapar 
tæki færi 
Sú bylgja sem orðið hefur í endur-
nýjun skipa hér lendis og sam starf 
út gerða við ís lensk tækni fyrir tæki 
varð án efa upp spretta þeirra tæki-
færa sem nú eru að bjóðast tækni-
fyrir tækjunum í skipa smíði er lendis. 
Mikill á hugi er fyrir ís lenskum 
lausnum í endur nýjun skipa í Evrópu, 
Rúss landi og Banda ríkjunum. Afar já-
kvæð þróun hefur orðið með aukinni 
sam vinnu ein stakra tækni fyrir tækja. 
Í því sam bandi má nefna fyrir tækið 
Knarr sem er sam vinnu verk efni 
nokkurra tækni fyrir tækja í skipa-
tækni og vinnslu um borð, sam starf 
um hönnun raf skipa og sam starf um 
verk efni í þróunar löndum. Önnur já-
kvæð teikn eru aukning í al þjóð legri 
ráð gjöf á sviði sjávar út vegs. Utan-
ríkis ráðu neytið hefur beitt sér fyrir 
aukinni sam vinnu ráð gjafa á þessu 
sviði hér lendis. Tækni fyrir tæki á borð 
við Fisheries Technologies, Trackwell, 
Ocean Excellence auk verk fræði fyrir-
tækja á borð við Mann vit munu ugg-
laust geta nýtt sér aukinn á huga opin-
berra aðila á því að koma á tengslum 
á þessu sviði. Ný tækni mun snúa að 
meiri gæðum, rekjan leika, við skiptum 
með fisk, markaðs- og sölu málum, 
um hverfis tækni ofl. Þarna hafa Ís-
lendingar mikil tæki færi sem þarf að 
nýta. 
Sjávar klasinn hefur spáð því um 
nokkurt skeið að þess verði ekki langt 
að bíða að út flutningur tækni búnaðar 
og þekkingar í sjávar út vegi verði 
meiri en út flutningur á þorsk flökum. 
Ef fram heldur sem horfir er lík legt að 
enn skemmri tíma taki fyrir tækni-
fyrir tækin að búa til meiri verð mæti 
úr tækni þekkingu Ís lendinga en úr 
þorsk flökum.

Marel er öflugt tæknifyrirtæki á 
alþjóðavísu.

Endurnýjun skipa og nýsmíði 
skapar tækifæri.
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JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Gæðarúm í miklu úrvali

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUMLÁTTU ÞÉR 

LÍÐA VEL
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Um 30% af fiskistofnum 
heimsins ofveiddir

Fiskurinn í hafinu er mikilvægari í 
fæðukeðjunni en margan grunar og 
þá staðreynd verðum við Íslendingar 

stöðugt að hafa í huga ef við eigum að teljast 
fiskveiðiþjóð og standa undir þeirri fullyrðingu 
að fiskur veiddur á Norður-Atlantshafi sé sá 
umhverfisvænasti sem fyrirfinnst. Afurðir úr 
hafinu er mikilvæg fæða fyrir milljónir manna. 
Heimsaflinn er um 93 milljónir tonna á ári hverju. 
Af því magni fer um 20 milljónir tonna í fiskimjöl 
og lýsi og þar af leiðir að um 70 milljónir tonna fara beint til manneldis. 
Heildarafli landaðs afla hefur ekki vaxið á undanförnum árum en 
framboð af eldisfiski hefur hins vegar aukist verulega á undanförnum 
árum og er orðinn um 70 milljónir tonna og ekkert bendir til annars 
að hann hann haldi áfram að aukast. Gísli Gíslason, svæðisstjóri MSC 
á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi, segir í blaðinu Kompási, að trúlega 
verði ein stærsta áskorun manna á komandi árum að koma í veg fyrir 
að heildarfiskveiði minnki sökum ofveiði eða annarra þátta eins og 
mengunar, sem vissulega eru varnaðarorð í tíma töluð.  FAO, Matvæla- 
og landbúnðarstofnun Sameinuðu þjóðanna áætlar að a.m.k. 30% af 
fiskistofnum heimsins séu ofveiddir sem er mikil aukning á síðustu 60 
árum, en um 1970 var áætlað að um 10% fiskistofna heimsins væru í 
hættu vegna  ofveiði.
Sjálfbærar veiðar þykja sjálfsagt markmið hérlendis, ekki síst vegna 
kvótasetningarinnar, en hvað skyldi felast í því að fiskveiðar geti talist 
sjálfbærar. MSC vottaðar veiðar eru gerðar af faggiltri voootunarstofu. 
Veiðarnar eru teknar út í samræmi við kröfur staðalsins sem er skipt 
í þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi skulu veiðarnar vera með sjálfbærum 
hætti, í öðru lagi að umhverfisáhrif veiðanna séu ásættanlegar og í þriðja 
lagi að heildstæð stjórn veiðanna styðji m.a. við sjálfbærnismarkmið. 
Markmiðið er að ef allir sem stunda veiðar á opnu hafi geri kröfu um 
vottaðar veiðar muni ofveiðin í heimshöfunum stöðvast að lokum. 
Kaupendur sjávarafurða í Evrópu og Ameríku gera vaxandi kröfur um 
að fiskurinn sem keyptur er eigi ekki uppruna sinn í ofveiði, heldur úr 
vottuðum sjálfbærum veiðum. Upprunavottorð fylgir í auknu mæti 
fiskafurðum sem fara héðan til kaupenda erlendis.
Íslenskur sjávarútvegur á allt sitt undir skilyrðum í hafinu, það er ekki 
flóknara en það. Hreinleiki lands og sjávar skiptir höfuðmáli við nýtingu 
verðmæta sem úr hafinu koma. Þetta hafa íslenskir sjómenn í verulega 
vaxandi mæli skilið, allt frá dagróðrarbátum til stórra togara. Íslensk 
fiskvinnslufyrirtæki eru í auknu mæli að tæknivæðast, taka í notkun 
flökunarvélar, skurðarvélar, flokkunarvélar og pökkunarvélar og fleira 
mætti teljast, tæki sem byggja á íslensku hugviti sem er það besta sem 
þekkist á heimsvísu. Þessar vélar nánast fullnýta þann fisk sem kemur til 
vinnslu, nokkuð sem þótti óhugsandi fyrir ekki svo mörgum áratugum 
síðan. Karfa var oft hent aftur fyrir borð fyrr á árum, var jafnvel ekki 
talinn matur, hveljan af grásleppunni var ekki talin mannamatur, aðeins 
dæmi um þá þróun sem er að verða í vaxandi mæli um nýtingu alls 
sjávarafla. Fiskiroð, ekki síst steinbítsroð, eru notuð til lyfjaframleiðu 
eða hert til notkunar á ýmsum varningi, s.s. fatnaðar, veskja og fleira og 
rækjuhrat er farið að nýta sem áður safnaðist upp í stóra bingi utan við 
rækjuverksmiðjuvegginn. Stöðugt minna fer til spillis. 
Undanfarin áratug hefur veirð hagrætt mikið í sjávarútvegi hérlendis 
og fiskiskipum fækkað. Frá fiskveiðiárinu 2001/2002 til fiskveiðiárins 
fækkaði fiskiskipum með aflamark um 72 skip, eða 16%. Reiknað er með 
að aflamarksskipum fækkium allt að 16& til ársins 2030 en togurum 
fækki lítillega en þeir eru í dag um 40 talsins. Fjárfestingaþörfin sem 
þessari þróun fylgir er metin á um 180 milljarða króna.

 Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI  
OG STOFNANIR Á LANDINU.

Íslenskur sjávarútvegur:

BETRI GÖGN UM NÝTINGU 
AUÐLINDARINNAR SKORTIR
Allar á kvarðanir, stórar og 

smáar, eru teknar á grund-
velli upp lýsinga og þekkingar 

og því skyldi maður ætla að ein mikil-
vægasta at vinnu grein þjóðarinnar væri 
stút full af gögnum sem hægt væri að 
reiða sig á. Þegar leitað er svara við 
mörgum á leitnum spurningum um 
þróun og verð mæta sköpun í ís lenskum 
sjávar út vegi þá kemur oftar en ekki í 
ljós að upp lýsingar eru ekki til staðar 
eða þá að þær standast ekki skoðun. 

Nú er það ekki svo að ekki sé hægt að 
teikna upp stóru myndina, afli allra 
tegunda er þekkt stærð og heildar út-
flutnings verð mætin liggja einnig fyrir, 
en þegar meta á t.d. þróun og ný sköpun 
ein stakra tegunda eða af urða þá er oft 
erfiðara um vik. 
Lögð hefur verið mikil á hersla á að skrá 
allan afla og er því að sjálf sögðu fylgt 
vel eftir, en þegar kemur að út flutningi 
þá tekur við annað kerfi sem byggist á 
skráningu út flutnings eftir toll skrár-
númerum. 

Toll skránni 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 
sam ræmdu al þjóð legu númera- og 
flokkunar kerfi 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 
tölu stafina, síðan geta þjóðir lengt 
númerið og bætt við ítar legri greiningu 
af urða. Hér á landi hefur einungis verið 
hægt að bæta við tveimur tölu stöfum 
vegna tak markaðrar getu gagna grunna 
sem eru í notkun. 

Upp lýsingarnar sem út flytj endur setja á 
út flutnings pappíra og skila til Tollsins, 
eru síðan grunnurinn að birtingu 
gagna hjá Hag stofunni, þannig að ef 
út flytj endur eru að kasta til hendinni 

við upp lýsinga gjöfina þá verður minna 
mark á takandi þeim upp lýsingum sem 
Hag stofan birtir. Þar sem út flutningur 
er ekki til efni gjalda hér á landi þá 
gefur það auga leið að eftir lit með réttri 
skráningu er tak markað, það á sér í 
raun ekki stað fyrr en í inn flutnings-
landi því þá þarf varan að tengjast réttu 
toll númeri þess lands. 

Tölur um út flutning 
Þegar verið er að rýna tölur um út-
flutning þá er fyrsta stopp að skoða 
vöru lýsinguna og finna út hvað er átt 
við eða hvað ekki er átt við, það getur 
reynst mjög erfitt að fá glögga mynd 
af þeim af urðum sem skráðar eru í til-
tekin toll skrár númer. Vöru lýsingar er 
oft á tíðum mjög opnar og geta átt við 
mis munandi af urðir, en yfir 100 hug tök 
eru notuð til að lýsa sjávar af urðum í 
toll skránni og er hvergi að finna nánari 
skýringar á þeim hug tökum. 

Það er hægt að tína til mý mörg dæmi 
um mis vísandi vöru lýsingar og er 
greini legt að nokkur skortur er á vöru-
þekkingu við samningu þeirra, en hafa 
verður þó í huga að starfs menn Tollsins 
hafa ýmis legt annað á sinni könnu en 
að semja vöru lýsingar fyrir sjávar af-
urðir. Toll skrár númer fyrir sjávar fang 
eru örfá hundruð meðan toll skráin í 
heild hefur að geyma þúsundir annarra 
vöru lýsinga, því er mikil vægt að sjávar-
út vegurinn sé með í ráðum þegar 
svona mikil vægur gagna grunnur er 
skipu lagður. 

Það er jú sjávar út vegurinn sem nýtur 
fyrst og fremst góðs af góðum og ítar-
legum upp lýsingum um hvernig til 
tekst með verð mæta sköpun og nýtingu 
sjávar fangs, því í upp lýsingunum verða 
tæki færin sýni leg. 

Endur skoðun toll skrárinnar 
Þrátt fyrir tölu verða endur skoðun toll-
skrárinnar 2012 og fjölgun númera 
þá er engan veginn hægt að greina 
með nokkrum hætti hver nýting ein-
stakra tegunda er, sem sést m.a. af því 
að fjórða verð mætasta tegundin sem 
flutt er frá Ís landi er „annar fiskur“ eða 
„ýmsar tegundir“ það eru af urðir þar 
sem engin sér stök fisk tegund er nefnd 
í vöru lýsingu. Þessi „annar fiskur“ 
skilar um 10% af heildar verð mætum 

út fluttra sjávar af urða. 

Það eru á floti full yrðingar um svo og 
svo mikla nýtingu ein stakra tegunda og 
eru menn að berja sér á brjóst og full-
yrða að við séu öðrum þjóðum fremri. 
En það er ekki hægt að halda neinu 
slíku fram nema að fyrir hendi liggi 
betri upp lýsingar um allar af urðirnar. 
Meðan ó líkum af urðum er safnað 
saman í ein stök toll skrár númer þá er 
ekki hægt að reikna til baka og segja 
hver nýting aflans er. 

Þeir sem hafa komið ná lægt vinnslu 
sjávar af urða vita að það skiptir máli að 
vita hvort fiskur er með eða án hauss, 
slægður eða ó slægður, flök með roði 
og beinum eða roð laus og bein laus 
o.s.frv., ef þessar upp lýsingar eru ekki 
fyrir hendi þá er úti lokað að reikna út 
heildar nýtingu ein stakra tegunda. 

Mat ís hefur verið í sam starfs verk efni 
með Toll stjóra em bættinu, Hag stofu 
Ís lands, Sam tökum fisk vinnslu stöðva, 
Lands sam bandi fisk eldis stöðva, 
Icelandic og Iceland Sea food, þar sem 
farið hefur verið yfir þessi máli. Verk-
efnið var styrkt af AVS sjóðnum. Af-
rakstur verk efnisins er saman tekt um 
hver staðan er og hvernig nú verandi 
upp lýsinga kerfi er ekki að ná nægjan-
leg vel utan um þessi gögn sem til 
verða. Einnig er sett fram til laga að 
úr bótum og hvernig mætti ná fram 
mjög ítar legum upp lýsingum um allar 
tegundir, verð mæti og nýtingu, en til 
þess að ná slíku fram þá þarf að sam-
ræma vöru lýsingar og tryggja það að 
sami skilningur sé um hug tökin sem 
notuð eru. Nú liggja fyrir hug taka-
skýringar fyrir vöru lýsingarnar og 
eru þær með fjölda mynda til að sýna 
betur hvað átt er við. Þessi nýja til laga 
mun ein falda alla skráningu og getur 
í raun gert til búning sér ís lenskra toll-
skrár númera fyrir sjávar fang al ger lega 
ó þarfan, en samt boðið upp á mun ítar-
legri upp lýsingar. 

Þá verður hægt að svara nánast öllum 
hugsan legum spurningum varðandi 
verð mæta sköpun og nýtingu sjávar-
fangs og þar með taka skyn sam legar 
á kvarðanir, byggðar á bestu fáan legu 
upp lýsingum, um allt sem við kemur 
nýtingu auð lindarinnar.

„Það er jú sjá-
varútvegurinn 
sem nýtur fyrst 
og fremst góðs af 
góðum og ítarle-
gum upplýsingum
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Sterkt vörumerki styrkir stöðu íslensks 
sjávarútvegs á erlendum  mörkuðum

Er það á vinningur fyrir ís lensk sjávar út vegs fyrir tæki eða greinina í heild að byggja upp sterkt 
vöru merki? Getur sjávar út vegurinn haft hag af því að nýta sér vöru merkið Ís land í sínu markaðs
starfi? Þessar og fleiri spurningar vakna þegar sam keppni í sölu á sjávar af urðum er að aukast og 
þá er eðli legt að spyrja hvað ís lenskir fram leið endur geti gert til að mæta aukinni sam keppni á 
er lendum mörkuðum. Sjávar af urðir eru seldar um allan heim og auð kenndar með ýmsum hætti, 
en stundum ekki auð kenndar. Í mikilli sam keppni er eðli legt að spyrja hvort hvað ís lenskir fram
leið endur geti gert til að mæta aukinni eftir spurn á markaði. Skiptir upp bygging á vöru merki 
þá ein hverju máli? Vöru merki þjóna ekki að eins þeim til gangi að auð kenna vörur og þjónustu 
heldur gefa þau einnig við skipta vinum til kynna hvaða væntingar þeir geta gert til vöru eða 
þjónustu, og jafn vel lands. Fyrir tæki með sterkt vöru merki geta sett upp hærra verð fyrir sína 
vöru og getur tví mæla laust búist við meiri eftir spurn. Í yfir ferð um skil greiningu á orðinu BRAND er til skemmti leg 
út skýring á orðinu. Hún er að talið er að orðið BRAND sé dregið af nor ræna orðinu brand r eða að brenna merkja naut
gripi/hús dýr til að auð kenna þau. 

Vöru merki má túlka út frá hinu sýni lega og á þreifan lega vöru merki sem birtist m.a. í þeim vöru merkja auð kennum 
sem valin eru en líka út frá ó á þreifan legum og hug lægum þáttum sem við skipta vinir tengja við vöru merkin, jafn vel 
tón list og lykt. Talað er um brand elements, en það eru þeir þættir sem valdir eru til að ein kenna vöruna og að greina 
hana frá annarri vöru. Þetta eru ekki bara sýni leg ein kenni, þetta geta verið at riði eins og tón list og jafn vel lykt. Þannig 
má segja að vöru merkið verði til hjá neytandanum, upp lifun neytandans sem mótar það og á kvarðar hversu sterkt eða 
já kvætt það er. 

Vöru merki skipta máli við val á vöru í verslun, t.d. Í hillum stór markaða. Þá er mikil vægt að við skipta vinurinn þekki 
vöruna. En það er ekki síður mikil vægt að neyt endur kalli fram í hugann til tekna vöru og spyrji þá eftir henni þegar 
verslað er ef hún finnst ekki í fljótu bragði. Þetta getur vel verið t.d. arðandi sjávar af urðir þegar verslað er hjá fisk sala. 
Þá er minning um vöruna afar mikil væg. 

Megins purningin eða við fangs efnið þessarar hug leiðingar sem hér birtinst gengur út á að svara því með hvað hætti 
sé hægt að auka virði (brand valu e) ís lenskra sjávar af urða, hvort þær verði eftir sóttar á markaði vegna upp runa, hver 
megin skila boðin eru og hvað ein kennir mark hópinn. Við gefum okkur að orð spor og sterk í mynd hafi á hrif á á huga 
fólks til að kaupa ís lenskan fisk og viljum marka og tryggja þá í mynd til fram tíðar með sam hæfðum hætti. 

Í fram haldi þess að hags muna aðilar í sjávar út vegi skrifuðu undir yfir lýsingu um á byrgar fisk veiðar Ís lendinga árið 
2007 var á kveðið að auð kenna ís lenskar sjávar af urðir sem unnar eru úr afla í ís lenskri lög sögu með ís lensku upp
runa merki og jafn framt að vinna að því að fá vottun þriðja aðila á veiðum Ís lendinga. Mark miðið er að treysta stöðu 
ís lenskra sjávar af urða á er lendum mörkuðum og styrkja í mynd Ís lands sem upp runa lands sjávar af urða þar sem 
stundaðar eru á byrgar veiðar. Um er að ræða markaðs verk efni með frjálsri þátt töku fyrir tækja í virðis keðju ís lenskra 
sjávar af urða. Mark miðið er að vinna í sam starfi við hags muna aðila að því að kynna ís lenskar sjávar af urðir á völdum 
á herslu mörkuðum og styrkja í mynd þeirra sem fram úr skarandi af urða, þ.e. tryggja gæði – fersk leika – hreint haf svæði 
– sjálf æra nýtingu og sSkapa á huga og traust sem leiðir til aukinnar eftir spurnar og verð mæta sköpunar. Í saman tekt 
sem gerð var um sam keppnis hæfni Ís lands og ís lenskra at vinnu greina kemur frá að sjávar út vegurinn ber af hér á landi 
hvað varðar fram leiðni og aðr semi starf seminnar. En því er einnig slegið föstu að aukin verð mæta sköpun muni ekki 
nást með aukinni veiði vegna náttúru legra tak markana. Verð mæta aukningin gæti hins vegar aukist með því að bættu 
markaðs starfi og því verð mæti sem býr í vöru merkinu Ís land eða ís lenskum upp runa af urðanna. Þetta helst í hendur 
við þær kannanir sem sýna þá þróun að fólk vill vita hvaðan hrá efnið kemur. 

Auð vitað hefur starf sjó mannsins tekið miklum breytingum í áranna rás. Mikil vægastar eru þær miklu fram farir í 
öryggis málum sjó manna sem orðið hafa á undan förnum ára tugum. Þær eru ekki að eins þýðingar miklar fyrir sjó menn 
sjálfa, heldur skipta þær líka sköpum fyrir fjöl skyldur þeirra í landi. Okkur ber að meta hið ó eigin gjarna hlut verk 
kvenna í við gangi þessarar glæstu at vinnu greinar. Tækni fram farir hafa sömu leiðis bylt starfs skil yrðum sjó manna, með 
til komu nýrra veiðar færa og öflugri skipa. 

En sjávar út vegurinn hefur líka knúið fram farir í ís lensku at vinnu lífi. Nær tækt er að horfa til þess frjóa ný sköpunar
starfs sem tengist greininni og birtist jafnt í þróun tækni búnaðar til veiða og vinnslu, sem í aukinni og ný stár legri 
nýtingu sjávar af urða, t.d. í heilsu bótar vörur og til lækninga. Í víðara sam hengi horfum við til þeirra miklu sam fé lags
breytinga sem orðið hafa síðast liðin hundrað ár eða svo. Ís lendingar voru fá tæk og ein angruð þjóð sem bjó við fá brotið 
efna hags líf. Í dag, aftur á móti, ríkir hér hag sæld, at vinnu lífið er fjöl breytt og tæki færin ó tal mörg. Þessar fram farir urðu 
að miklu leyti til í kringum öflugum sjávar út veg. Þær byggja ekki síst á dugnaði, elju semi og ó sér hlífni ís lenskra sjó
manna í gegnum tíðina. Af þeim sökum mun sjó manna stéttin ætíð skipa sér stakan heiðurs sess í ís lensku þjóð lífi. Við 
megum sannar lega vera stolt yfir þessum af rekum.

Geir A. Guðsteinsson
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Hoffell SU með loðnu til frystingar 
- hrognafylling orðin 15%

Gríðar lega mikið var af loðnu 
var út af Suð austur landi í 
byrjun vikunnar en væntan

lega færir hún sig vestur með Suður
landi á næstu dögum. Hof ell SU 
kom með um 400 tonn af loðnu til 
löndunar hjá Loðnu vinnslunni á Fá
skrúðs firði en aflann fékk Hof ellið í 
tveimur köstum u.þ.b. fimm suð vestur 
af Horna firði. Að sögn Bergs Einars
sonar skip stjóra er loðnan væn og góð 
og fór beint til frystingar á Japans
markað. Hrogna fylling loðnunnar er 
um 15% sem gerir hana að af ragðs
góðri vöru fyrir Japan. Í veiði ferð þar 
á undan kom Hof ell með um 1400 

tonn af kol munna sem fékkst syðst í 
fær eysku fisk veiði lög sögunni. Fleiri 
skip voru á veiðum á sömu slóðum og 
Hof ellið og fóru til löndunar m.a. til 
Nes kaup staðar og Vest manna eyja. 

Loðnu vinnslan rekur upp sjávar
frysti hús á Fá skrúðs firði sem er sér
hæft til vinnslu á upp sjávar fiski, 
loðnu, síld og makríl. Loðnan er heil
fryst á markaði í AusturEvrópu og 
Asíu, aðal lega Japan, einnig er unnin 
hrogn úr henni á sömu markaði. 
Makríll er flakaður, heil frystur og/
eða hausaður og slóg dreginn. Síldin 
er ýmist heil fryst eða unnin úr henni 
frosin sam flök, bitar eða flök. Síldin 

er líka söltuð í bita, sam flök og heil
flök fyrir markaði í Evrópu. Vinnslan 
er ver tíðar bundin. Vinnsla á loðnu 
og loðnu hrognum fer fram frá janúar 
til mars, vinnsla á makríl og norsk
ís lenskri síld frá júlí til októ ber og 
vinnsla í ís lenskri síld frá októ ber til 
árs loka.

Norsk loðnuveiðiskip við bryggju 
á Akureyri fyrir skömmu. Norsk 
loðnuveiðiskip eru nú flest við  
veiðar norðaustur af landinu.

Loðna.

Í septem ber  októ ber 2017 fóru 
fram mælingar á stærð loðnu
stofnsins á vegum Haf rann

sókna stofnunarinnar. Þá fannst 
kyn þroska loðna aðal lega á og við 
land grunnið við Austur Græn land. Í 
þeim leið angri mældust sam tals 945 
þúsund tonn af kyn þroska loðnu og 
mæli skekkja (CV) var 0.29. Í fram
haldi þeirra mælinga var, í sam ræmi 
við gildandi afla reglu, út hlutað 208 
þúsund tonnum en jafn framt kom 
fram að ráð gjöfin yrði endur skoðuð í 
ljósi niður staðna veturinn 2018. Þær 
mælingar hófust um miðjan janúar 
og er nú lokið. Í mælingunum tóku 
þátt rann sókna skipin Bjarni Sæ
munds son og Árni Frið riks son en 
auk þeirra tók upp sjávar skipið Polar 
Amaroq fullan þátt í verk efninu. 
Upp sjávar skipin Aðal steinn Jóns
son SU, Áls ey VE, Bjarni Ólafs son 
AK, Beitir NK, Heima ey VE, Jóna 
Eð valds SF, Sigurður VE, Venus 
NS og Víkingur NS að stoðuðu við 
mælinguna sem leitar skip hluta af 
tímanum. 

Rann sókna svæðið í janúar var 
land grunnið og land grunns brúnin 
frá Græn lands sundi, austur með 
Norður landi og út af Aust fjörðum. 
Gerðar voru 2 mælingar á veiði
stofninum. Sú fyrri fór fram dagana 
17.  22. janúar og fannst kyn þroska 
loðna frá norðan verðum Aust fjörðum 
norður um og vestur fyrir Kol beins
eyjar hrygg (mynd 1). Þar fyrir vestan 
var einkum að finna ung loðnu. Þar 
sem veður var slæmt þegar mælingu 
var um það bil að ljúka leituðu skipin 

vars. Síðari yfir ferðin fór fram dagana 
25.  31. janúar á svæðinu frá sunnan
verðum Vest fjörðum og norður um, 
allt að Aust fjörðum (mynd 2). Veður 
var við unandi á meðan mælingar 
fóru fram en þó náðist ekki að skoða 
svæðið út af Vest fjörðum í fyrri yfir
ferðinni. 

Um 849 þúsund tonn af kyn
þroska loðnu mældust í fyrri yfir
ferðinni og mæli skekkja var metin 
0.38 sem er mesta mæli skekkja sem 
sést hefur frá því að afla regla var tekin 
upp árið 2015. Í síðari yfir ferðinni 
mældust um 759 þúsund tonn og 
mæli skekkjan metin 0.18. 

Þar sem ekki er mark tækur 
munur á niður stöðum allra þessara 
mælinga voru þær notaðar saman 
til fram reikninga og á kvörðunar 
afla marks sam kvæmt afla reglu. 

Gildandi afla regla byggir á því 
að skilja eftir 150 þúsund tonn til 
hrygningar með 95% líkum. Tekur 
afla reglan til lit til ó vissu mats í 
mælingunum, vaxtar og náttúru
legrar dánar tölu loðnu, auk þess sem 
af rán þorsks, ýsu og ufsa á loðnu 
er metið. Sam kvæmt saman tekt 
endur tekinna berg máls mælinga er 
metið að hrygningar stofn loðnu hafi 
verið 849&#8202;000 tonn hinn 15. 
janúar. Þá er tekið til lit til þess afla 
sem hafði veiðst þegar mælingar 
voru gerðar. Í sam ræmi við ofan
greinda afla reglu verður heildar
afla mark á ver tíðinni 2017/2018 því 
285 þúsund tonn, eða 77 þúsund 
tonnum hærra en á kvarðað var í 
októ ber síðast liðnum.

JANÚARLEIÐANGUR 
HAFS & VATNS
- loðnukótinn aðeins aukinn  
um 77 þúsund tonn

Loðnuleiðangurinn í janúar sl.

Hefur kynnt á markaði Robocut fisk
flökunar tæki sem er með inn
byggðan xray skanna og tekur 

um leið 3D myndir. Það er Traust Traust 
þekking ehf. í Lækjar koti, skammt ofan 
Borgar nes, sem fram leiðir vélina. Vélin 
tekur burtu bein garðinn í þorskinum 
með Delta ró bót og sker um leið niður 
flakið með vatns skurði í þá stærð bita sem 
notandinn á kveður. Vélin flokkar einnig 
bitana niður eins og og notandinn á kveður 
hverju sinni. Bein gatðurinn fer í marnings vinnslu sem tekur beinin burtu. 

Eftir það fer marningurinn í Prot ein Tecvél sem gerir homogena lausn úr af
skurðinum og sprautu vél sprautar af skurðinum inn í fiskinn á nýjan leik.

Traust þekking með nýtt 
tæki á markaðnum

Robocut.

VILTU AUGLÝSA

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & 
NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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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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ALLT HEFST MEÐ

Kolmunnaveiðin fer vel af stað í 
færeysku lögsögunni og fjölgar 
íslenskum skipum þar, m.a. 

frá HB-Granda, Samherja og Skinney-
Þinganesi. Bjarni Ólafsson NK fékk 580 
tonn í fyrsta holi en togað var í 13 tíma. 
Hákon EA fékk um 500 tonn eftir 16 
tíma og Börkur NK fékk 600 tonn eftir 
15 tíma. Um er að ræða fínustu veiði 
og það tekur væntanlega ekki langan 

tíma að fá í skipin ef framhald verður á 
henni. Á heimasíðu Síldarvinnslunnar 
segir Hjörvar Hjálmarsson, skipstjóri á 
Berki NK, að kolmunnaveiðarnir byrji 
vel og fyrr en á sama tíma í fyrra. ,

,Fyrsta skipið á miðin núna var Hoffell 
SU  frá Fáskrúðsfirði og þeir fylltu í 
fjórum holum. Við vorum að klára að 
dæla úr öðru holinu okkar, togað var 

í 12 tíma og það gaf 460 tonn þannig 
að við erum komnir með tæp 1.100 
tonn. Það er ekkert sérstaklega mikið 
að sjá hérna, en það er ágætis líf á kafla 
og það gefur vel í trollið. Menn hljóta 
að vera ánægðir með þessa byrjun á 
veiðunum,“ sagði Hjörvar.
Norskir bátar hafa að undanförnu 
landað samtals 11 þúsund lestum af 
kolmunna hjá Loðnuvinnslunni á 

Samfellt 50 ár hjá 
Landhelgisgæslunni

Föstu daginn 13. apríl sl. kom 
Sigurður Steinar Ketils son skip-
herra á v/s Þór úr sinni síðustu 

varð skips ferð eftir 50 ára starf hjá 
Land helgis gæslunni. Tekið var á móti 
varð skipinu með við höfn þegar það 
lagðist á bryggju og í kjöl farið um borð 
var hann heiðraður af for stjóra Land-
helgis gæslunnar fyrir ó eigin gjarnt starf 
og Faxa flóa hafnir færðu honum gjöf og 
þakkir fyrir sam starfið. 
Sigurður Steinar á að baki far sælan og 
við burða ríkan feril hjá gæslunni. Hann 
byrjaði sem há seti, lauk svo námi úr 
Stýri manna skólanum í Reykja vík og 
var skip stjórnar maður á varð skipum 
og í loft förum í fjölda ára en fast ráðinn 
skip herra varð hann fyrir u.þ.b. 30 
árum. Þá hefur hann lokið frekara námi 

meðal annars frá Naval War College í 
Banda ríkjunum og sér fræði námi frá 
R hodes A cademy í haf réttar sátt mála 
Sam einuðu þjóðanna. Hann hefur 
gegnt fjölda starfa innan  gæslunnar, 
meðal annars sem yfir maður að gerða. 
Þá hefur hann lagt lóð sitt á vogar-
skálarnar í mennta- og þjálfunar-
málum Land helgis gæslunnar.  Störf 
hans hafa á vallt ein kennst af mikilli 
hollustu og trúnaði við Land helgis-
gæsluna. Hann hefur stjórnað og tekið 
þátt í fjölda verk efna á vett vangi leitar 
og björgunar, siglt í öllum veðrum oft 
við erfiðar og krefjandi að stæður, tekið 
þátt í öllum helstu á skorunum sem 
Land helgis gæslan hefur staðið frammi 
fyrir og á vallt leyst öll sín verk af vand-
virkni, út sjónar semi og metnaði.

Sigurður Steinar Ketilsson skipherra ásamt fjölskyldumeðlmum á dekki v/s Þórs.

Fáskrúðsfirði. Hefur þessi afli farið í 
bræðslu hjá fyrirtækinu.

Samningar við Færeyinga
Íslensk og færeysk stjórnvöld hafa náð 
samningum um fiskveiðiheimildir 
Færeyinga innan íslenskrar lögsögu 
fyrir þetta ár og um gagnkvæman 
aðgang að veiðum í lögsögu 
beggja fyrir norsk-íslenska síld og 
kolmunna á árinu 2018. Samkvæmt 
samkomulaginu hafa íslensk 
uppsjávarveiðiskip hafið veiðar í 
færeyskri lögsögu.
Samið var um gagnkvæman aðgang til 
veiða á kolmunna og norsk-íslenskri 
síld með sama hætti og á liðnu ári 
með þeirri breytingu að hámarksfjöldi 
íslenskra skipa sem getur verið á 
kolmunnaveiðum í einu í færeyskri 
lögsögu fjölgar úr 12 í 15.
Samið var um að Færeyingar geti 
veitt loðnu við Ísland sem nemur 5% 
af ákvörðuðum heildarafla í loðnu á 
vertíðinni en að hámarki 25.000 tonn 

i stað 30.000 tonna sem var áður. 
Áfram eru takmarkanir á heimildum 
Færeyinga til að verka loðnu um borð 
eða landa í Færeyjum til manneldis. 
Eftir 17. febrúar verða færeysk skip að 
landa a.m.k. 67% sínum í íslenskum 
höfnum. Heimildir Færeyinga til veiða 
á botnfiski verða þær sömu í ár og þær 
voru 2017 eða 5.600 tonn en hámark 
fyrir þorskveiði er áfram 2.400 tonn 
og 650 tonn fyrir keilu innan þessa 
heildarmagns.
Ísland mun áfram hafa heimild til að 
veiða 1.300 tonn af makríl sem eru 
aflaheimildir frá Færeyjum í færeyskri 
lögsögu en Ísland afsalar sér 2.000 
tonnum af Hjaltlandssíld sem lengi 
hafði verið í samningi þjóðanna, 
án þess að Ísland hafi nýtt sér um 
árabil. Þjóðirnar stefna að því að hefja 
vinnu við gerð rammasmnings milli 
landanna um fiskveiðimál sem fyrst 
með það að markmiði að þeirri vinnu 
verði lokið fyrir 1. september á þessu 
ári.

Kolmunnaveiðar byrja vel í 
færeyskri lögsögu



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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Skurðarvél Völku:

Nýtir röntgentækni til að finna 
smábein í flökum
Valka hefur síðustu ár verið að 

ryðja sér rúms á sviði fisk-
vinnslu og hafa tækni legar 

lausnir fyrir tækisins vakið mikla og 
verð skuldaða at hygli. Valka leggur 
aðal á herslu á há tækni vél búnað með 
afar snjöllum hug búnaði og þannig 
nær fyrir tækið að bjóða há þróuð fisk-
vinnslu kerfi sem upp fylla allar þarfir 
kröfu harðrar iðn greinar. Flagg skip 
Völku er skurðar vélin sem nýtir sér 
röntgen tækni til að finna smá bein 
í flökum, les stærð og þyngd hvers 
einasta flaks með ná kvæmri þrí-
víddar skyn virkni og notar þrýsti vatn 
til að skera þau niður í rétta stærð 
í sam ræmi við fram leiðslu kröfur. 
Fisk vinnslu kerfi fyrir tækisins hafa 
notið um tals verðrar hylli hjá fisk-
vinnslum í landi og þegar er farið að 
setja skurðar vélar um borð í fiski skip. 
Norð menn hafa jafn framt hrifist af 
þessari skurðar vél og hefur kerfið 
þegar verið sett um boð í norskan 
togara. Tveggja línu skurðar vél var sett 
um boð í verk smiðju togara Ramma á 
Siglu firði, Sól berg ÓF, sem kom nýr til 
landsins á síðasta ári frá Tyrk landi. 
Það er stórt skref að setja svo flókinn 
tækni búnað upp í skipi en starfs-
menn Völku eru sann færðir um að 
full vinnsla afla um borð í verk smiðju-
togurum muni taka stór stígum fram-
förum með hinum há þróaða búnaði 
fyrir tækisins. Valka sýndi röntgen-
skurðar tækni sína á Ís lensku sjávar út-
vegs sýningunni haustið 2017 en fyrir-
tækið hefur tekið þátt í mörgum fyrri 
sjávar út vegs sýningum og hlaut meðal 
annars verð laun sem Fram úr skarandi 
birgir fisk vinnslunnar á IceFish 2014. 
Valka er fyrir tæki í vexti og það hefur 

sýnt sig að Ís lenska sjávar út vegs-
sýningin er fyrir tækinu afar mikil-
vægur tengi flötur við fólk hvaða næva 
úr greininni. 
,,Skurðar vélin okkar er mikil breyting 
í vinnslunni, leysir af hólmi mörg erfið 
störf , sjálf virknin mun fækka á hag-
kvæman hátt störfum í fisk vinnslu 
sem eru erfið en önnur störf við um-
sjón og eftir lit tækni búnaðarins koma 
í staðinn. Þessi tækni fer langt með 
að bjarga fisk vinnslunni þar sem 
skortir hæft starfs fólk, sem er vaxandi 
vandi í dag, segir Ágúst Sigurðar son 
markaðs stjóri. 

Gæða mat áður en flakið er 
skorið í skurðar vélinni 
,,Það er mikil vægt að halda hita stigi 
hrá efnisins sem lægstu frá flökunar vél 
í þar til vörunni hefur verið pakkað. 
Sjálf virknin og hraðinn í gegnum 
allt ferlið hjálpar til við það. Áður 
en flakið er skorið í skurðar vélinni 
fer fram gæða mat og for snyrtingu, 
þar sem blóð blettir, ormar og annað 
ó æski legt í flakinu er fjar lægt sé það til 
staðar. Skurðar vélin sér svo um að há-
marka nýtingu hvers einasta fisk flaks 
en fiskurinn sem er í vinnslu er ekki 
allur jafn stór og það skynjar vélin og 
skilar há marks verð mæti á vörunni. 
Vélin getur þannig hjálpað fram-
leiðandanum að búa til vörur sem ekki 
var hægt að fram leiða áður með hand-
virkri að ferð.“ 

Aukið verð mæti 
Grunn stef okkar við hönnun á þessari 
skurðar vél er að fisk vinnslu fyrir tækið 
fái aukið verð mæti af þeim fiski sem er 
í vinnslu á hverjum tíma, bætt gæði en 

um leið með sem fæstum hand tökum. 
Mörg fyrir tæki eru jafn framt með 
Curio flökunar vélar sem til að mynda 
vinnur frá bær lega með skurðar-
vélinni því gæði flakanna sem vélin 
fær skiptir miklu máli fyrir endan-
lega nýtingu. Mark miðið er auð vitað 
að bæta stöðugt gæði fram leiðslunnar 
enda teljum við Ís lendingar okkur 
vera með besta hrá efni í heimi, og 
það með nokkru sanni,“ segir Ágúst 
Sigurðar son. 

Tækni vædd fersk fisk vinnsla 
hjá Skinn ey – Þinga nesi 
Í Þor láks höfn rekur Skinn ey – Þinga-
nes sér hæfða og tækni vædda fersk-
fisk vinnslu á bol fiski og fer fram-
leiðslan að mestu á markað í Evrópu 
og Ameríku. Nýjasta tækni er nýtt til 
að þjónusta kröfu harða við skipta vini 
á mörkuðum innan lands og utan. 
Búnaður vinnslunnar var allur endur-
nýjaður fyrir um einu ári síðan, Curio 
hausari og flökunar vél á samt heildar-
lausn frá Völku, snyrti línu, vatns-
skurðar vél, bita flokkara og sam vals-
flokkara. 
Ing valdur Mar Ing valds son, rekstrar-
stjóri, var spurður hvort fisk vinnslu-
vélar, m .a. skurðar vél sem fyrir tækið 
er með frá Völku hafi staðið undir 
væntingum. 
,,Búnaðurinn hefur staðið undir þeim 
væntingum sem til hans voru gerðar, 
við reiknuðum með 100% aukningu á 
vinnslu getu þó svo starfs fólki myndi 
ekki fjölga nema um 50%, þá er ekki 
nú kleift að auka verð mæti flaka með 
því að geta skorið flök niður í ná-
kvæmar stærðir bita. 
Hefur fisk vinnslan í Þor láks höfn 

nægjan legt hrá efni til að halda úti 
stöðugri vinnslu í húsinu? 

,,Einungis 5% af hrá efninu hefur 
komið af markaði en annað af okkar 
eigin bátum. Steinunn SF hefur verið 
okkar aðal hrá efnis öflun og hafa þeir 
staðið sig ein stak lega vel bæði í öflun 
á hrá efni og með ferð á því sem er 
lykillinn af því að geta skilað góðri 
vöru inn á markaðinn.“ 

Hver er af asta geta hússins á dag 
miðað við fulla vinnslu? 

,,Ef við erum í þorski eða ufsa sem er 
á stærðar bilinu 3-10 kg. höfum við að 
jafnaði verið með 25 tonn í gegnum 
húsið á 8 klst. vinnu degi.“ 

Vinnið þið ein göngu þorsk eða koma 
fleiri fisk tegundir til vinnslu? 

,,Að megninu til höfum við verið að 
vinna þorsk en í ein hverju magni ýsu 
og ufsa,“ segir Ing valdur Mar Ing-
valds son. 

Tvö ný tog skip 
Skinn ey – Þinga nes hf. hefur undir-
ritað samning um smíði á tveimur 
nýjum tog skipum. Á ætlað er að smíði 
hvors skips taki 14 mánuði og er gert 
ráð fyrir að skipin verði af ent í októ-
ber og nóvember 2019. Skipin eru 
smíðuð af VARD í Noregi en fyrir-
komu lag og val á búnaði er unnið í 
sam starf við út gerðirnar. Skipin verða 
28,95 m að lengd og 12 m að breidd. 
Í skipunum verða tvær aðal vélar með 
tveimur skrúfum. Ný kyn slóð raf-
magns spila verða í skipunum frá Sea-

onics. Þessi nýju systur skip verða vel 
búin í alla staði og í þeim verða í búðir 
fyrir 13 manns. Þau munu taka 244 
x 460 lítra kör í lest (um 80 tonn af 
ísuðum fiski). Við hönnun skipanna 
hefur verið vand lega hugað að allri 
nýtingu á orku. 

Við hönnun á vinnslu dekki verður 
höfð að leiðar ljósi vinnu að staða sjó-
manna, öflug kæling og góð með-
höndlun á fiski. Horft verður til þeirra 
gæða og reynslu sem ís lenskir fram-
leið endur búa yfir á smíði vinnslu-
búnaðar. Alls undir rituðu full trúar 
fjögurra ís lenskra út gerðar fyrir tækja 
samninga um smíði á sjö sams konar 
skipum. Auk skipanna sem smíðuð 
verða fyrir Skinn ey – Þinga nes hf. 
verða tvö skip smíðuð fyrir Berg-
Hugin, tvö fyrir Gjögur, og eitt fyrir 
Út gerðar fé lag Akur eyringa. Fyrstu 
skipin koma til landsins í mars og maí 
2019.

Ágúst Sigurðarson markaðsstjóri og Helgi Hjálmarsson framkvæmdastjóri fyrir 
framan skurðarvél í samsetningu.

Gísli Eiríksson verkstjóri, , Gústaf Ingvi Tryggvason verkstjóri og Ingvaldur Mar 
Ingvaldsson rekstrarstjóri.

Spriklandi ferskur fiskur á leið í hausun. 

Tékkvog frá samvalsflokkara að störfum.

Vaskar konur á snyrtilínunni.
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Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð undir 
matvæli.

SINNIR FISKISTOFA LÖG-
BUNDNU HLUTVERKI?

Rannsóknir í sjávarútvegi tengjast starfsemi Fiskistofu með ýmsum hætti. Við Háskólann á Akureyri eru stunduð 
rannsóknarstörf sem m.a. tengjast námi í sjávarútvegsfræðum við háskólann. Sú þekking ætti að geta nýst Fiskistofu með 
ýmsum hætti enda er hluti Fiskistofu í sama húsi og UNAK þar sem þessi mynd er tekin.

 Laila Björk Hjaltadóttir á sýningarbás MD Véla á Verk og vit.

Vél frá Solé Diesel.

Odd ný G. Harðar dóttir 
þing flokks for maður Sam-
fylkingarinnar hefur lagt 

fram skýrslu beiðni þar sem kallað er 
eftir því að Ríkis endur skoðun leggi 
mat á starf semi Fiski stofu og hvort 
stofnunin nái að sinna lög bundnu 
hlut verki sínu. Flutnings menn 
skýrslu beiðninnar eru á samt Odd-
nýju, þing menn Sam fylkingarinnar 
og þrír þing menn Pírata, Helgi Hrafn 
Gunnars son, Smári Mc Cart hy og 
Björn Leví Gunnars son. 
Þann 21. nóvember síðast liðinn komu 
fram í frétta skýringa þættinum Kveik 
á RÚV á bendingar um að Fiski stofu 
tækist ekki að upp fylla skyldur sínar 
lögum sam kvæmt, en stofnunin sinnir 
m.a. eftir liti með fisk veiðum. Full yrt 
hefur verið að fyrir liggi vís bendingar 
um brot a.m.k. gegn lögum um um-
gengni um nytja stofna sjávar, sem feli í 
sér annars vegar brott kast afla og hins 
vegar ranga vigtun afla. Einnig kom 
fram að at vinnu vega- og ný sköpunar-
ráðu neytinu, sem fer með mál efni 
sjávar út vegs, ætti að vera kunnugt um 
framan greint.

Í skýrslunni komi m.a. fram:

1.Mat á árangri af eftir lits hlut verki 
Fiski stofu þar sem skoðað verði 
sér stak lega: 
a. Hvernig staðið hefur verið að 
eftir liti með vigtun á afla undan
farin 5 ár 
og rann sókn og eftir fylgni brota
mála. 
b. Hvernig staðið hefur verið að 
eftir liti með brott kasti afla undan
farin 5 ár 
og rann sókn og eftir fylgni brota
mála. 
2. Hvernig brugðist sé við upp
lýsingum um brot og hvort 
á kveðnum vinnu reglum sé fylgt 
um rann sókn og eftir fylgni mála. 
3. Hvernig fjár veitingar til 
stofnunarinnar hafi þróast undan
farin 10 ár og hver hafi 
verið fjöldi starfs manna á sama 
tíma bili greindur eftir starfs
heitum. 
4. Stuðningur at vinnu vega og 
ný sköpunar ráðu neytis við starf
semi Fiski stofu og við brögð ráðu

neytisins við at huga semdum um 
galla á lögum og reglu gerðum sem 
tor veldað gætu eftir lit Fiski stofu. 
5. Hvaða á hrif brott kast og röng 
vigtun hafi á upp lýsingar um 
hversu stór hluti auð lindarinnar er 
í raun nýttur. 
6. Hvaða á hrif röng vigtun sjávar
afla hafa á laun sjó manna og 
tekjur hafna. 
7. Á bendingar Ríkis endur skoðunar 
um til hvaða að gerða þurfi að 
grípa þannig að Fiski stofa megi 
sem best sinna hlut verki sínu með 
eftir liti sem stuðlar að sjálf ærum 
og á byrgum fisk veiðum. 
Skýrslunni verði skilað til Al þingis 
fyrir 1. júní 2018. 

Flutnings menn telja brýnt að gerð 
verði út tekt á málinu enda verður að 
telja brot á þessu sviði mjög al var leg. 
Ekki verður við það unað að til séu 
hvatar í kerfinu til að fara fram hjá 
reglum, sér stak lega ekki fyrir fisk-
veiði þjóð sem stærir sig af á byrgum 
og sjálfb ærum veiðum.

Fjöldi ferðamanna frá 
Bandaríkjunum til Íslands 
jókst um 39% milli ára 2016 

og 2017 en heildarútflutningur til 
Bandaríkjanna milli áranna 2016 og 
2017 dróst saman um 13%, úr 41 
milljarði króna í 36 milljarða króna. 
Milli áranna 2015 og 2016 jókst 
útflutngingur til Bandaríkjanna um 
18%, úr 35 milljörðum króna í  í 42 
milljarða króna. Milli áranna 21014 
og 2015 jókst útflutningurinn um 
22%, úr 29 milljörðum króna í 35 
milljarða króna.
 Sjávarafurðir voru 56% af heildar 

virði útflutnings árið 2017 en 
útflutningur sjávarafurða jókst í 
tonnum um 15% 2015 til 2016 og 1% 
2016 til 2017.

Útf lutningur til Kanada
Fjöldi ferðamanna frá Kanada til 
Íslands jókst um 24% milli ára 20116 
og 2017 en heildarútflutningur til 
Kanada milli áranna 2016 og 2017 
jókst um 11.5%, úr 5.3 milljörðum 
króna í  í 5.9 milljarða króna. 
Milli áranna 2015 og 2016 dróst 
útflutningur til Kanda saman um 
40% , úr 7.5 milljörðum króna  í 

5.3 milljarða króna. Ástæðan er 
álútflutningur fer  úr 3.6 milljörðum 
króna í í 500 milljónir. Árið 2015 
var úr takt við önnur ár hvað varðar 
útflutning á áli. Útlutningur 2014 
til 2015 jókst um 52%,  úr 4.9 í 7.5 
milljarða króna. Aukningin var 
að mestu álútflutningur, eða 3.6 
milljarðar og sjávarafurðir.  Ef ál er 
tekið út þá voru  sjávarafurðir 79% af 
útflutningi.  Sjávarafurðir voru 57% 
af heildar virði útflutnings árið 2017. 
Útflutningur sjávarafurða var 2500 
tonn árið 2010 og tæp 14 þúsund 
tonn árið 2017.

Sjávar af urðir voru 56% af heildar út-
flutningi til Banda ríkjanna og Kanda

MD vélar bjóða upp á 
fjölbreytt úrval Solé 
Diesel skrúfu og ljósavéla
MD Vélar við Vagnhöfða í Reykjavík 
hafa frá því 1990 verið í þjónustu 
við útgerðirnar. MD Vélar selja 
meðal annars túrbínur, rafala, gíra, 
skrúfubúnað, tengi og fleira. Frá því 
að MD Vélar var stofnað í ársbyrjun 
1990 hefur það annast sölu, ráðgjöf og 
þjónustu og hafa verið umboðsaðilar 
fyrir Mitsubishi dieselvélar á Íslandi, 
ásamt allskyns búnaði sem tengist 
þeim. Einnig er MD Vélar umboðsaðili 
fyrir PJ Diesel í Kaupmannahöfn, 
sem er sérhæft fyrirtæki í varahluta 
og viðhaldsmálum fyrir skipavélar, 
gangráða afgastúrbínur og dieselkerfi.
MD Vélar ehf. eru með umboð 
fyir Solé Diesel frá Spáni, sem 
framleiða sjóvélar bæði skrúfu og 
ljósavélar. Boðið er upp á fjölbreytt 
úrval skrúfuvéla í stærðunum frá 
16 upp í 272 Hö, með grunnvélum 
frá Mitsubishi og Deutz sem eru 
sérstakelga ætlaðar fyrir atvinnu báta. 
Þessar vélar fást með alskyns búnaði 
eftir óskum viðskiptavinarins. Solé 
Diesel býður einnig vélar frá fleiri 
framleiðendum en þær eru ætlaðar 
fyrir skemmtibálta. 
Rafstöðvarsettin fást opin eða í 
hljóðeinöngruðum kassa og eru frá 
5,3 kW til 96 kW.  Allar gerðirnar fást 
50 Hz.við 1500 sn/min eða 60 Hz við 
1800 sn/min. og eru með Mitsubishi 
eða Deutz grunnvélum.

Stuttur afgreiðslufrestur og 
sérfræðiráðgjöf 
Laila Björk Hjaltadóttir, fjármála- 
og viðskiptastjóri MD Véla, segir 

að Solé Diesel séu auk dieselvéla 
með alls konar aukabúnað eins og 
skrúfubúnað, gíra og mæla, í raun 
með allan pakkann. Einnig eru þeir 
með sérfræðinga og tæki og tækni til 
að veita viðskiptavinunum sem besta 
ráðgjöf og þjónustu.
,,Við höfum verið í viðskiptum við 
Solé Diesel í mörg ár án þess að vera 
með verulegan lager frá þeim, en fyrir 
nokkru síðan kom fultrúi frá þeim til 
landsins og í framhaldi var ákveðið 
að breyta samstarfinu og auka það 
til muna. Innan skams er að koma 
á lager skrúfuvél gerð SM-82 með 
vökvagír gerð fyrir utanborðs kælir og 
þurt púst og ljósavél 35 GTC 28 kW 
3 x 400 V 50 Hz við 1.500 sn/min í 
hljóðeinangruðum kassa. Áformað 
er að vera með umboðsmenn úti á 
landi en tilgangurinn er auðvitað sá 
að veita alveg úrvals þjónustu hvar 
sem er á landinu. Solé Diesel er með 
einsktaklega góða varahluta þjónustu 
og eiga varahluti í allar vélar frá þeim, 
jafnvel í vélar sem eru 35 ára og eldri. 
Það er alveg einstakt í viðskiptum með 
svona vélar.“
Ef okkur vantar varahluti í vélar frá 
þeim tekur það oft ekki meira en 
tvo sólarhringa að fá þá hingað til 
landsins. Það er auðvitað nauðsynlegt 
þegar um atvinnutæki er að ræða, eins 
og t.d. fiskibáta. Við leggjum sérstaka 
áherslu á að veita góða þjónustu og 
ráðgjöf, hvort sem um er að ræða 
kaup á nýjum búnaði, varahlutum 
og eða viðhaldi. Okkar þjónusta nær 
einfaldega yfir allann pakkan.“
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Hjálmhettur kr. 2.443

Motul á Íslandi Óseyri 1 603 Akureyri - sími 462-4600

Uppfyllir ströngustu kröfur er gerðar eru 
í matvælaframleiðslu.

IÐNAÐAROLÍUR OG SMUREFNI FRÁ MOTUL
Motul er meira en 160 ára gamalt afar sérhæft í hönnun 

og framleiðslu á smurefnum. 

Smurolíur, gírolíur, vökvaker�solíur, smurfeiti, hreinsiefni og �. 

Fituhreinsir

,,Trúum því að hægt sé að 
leyfa meiri loðnuveiði“
-segir Garðar Svavarsson framkvæmdastjóri uppsjvávarsviðs HB-Granda

Mælingum Hafrannsókna-
stofnunar á stærð og 
útbreiðslu loðnustofnsins 

lauk í febrúar sl. Samkvæmt 
mælingunum er stærð stofnsins 
áætluð hin sama og í haust eða 849 
þúsund tonn. Í samræmi við gildandi 
aflareglu er því lagður til 285 þúsund 
tonna heildarkvóti á vertíðinni eða 
14 þúsund tonnum minna en í fyrra. 
Viðbótin nú frá byrjunarkvótanum, 
sem gefinn var út í haust, er því 77 
þúsund tonn. Þar af koma um 55 
þúsund tonn í hlut íslenskra skipa.
 
,,Það er ljóst að niður staðan 
úr mælingum Haf rann sóknar-
stofnunnar er okkur mikil von brigði,” 

sagði Garðar Svavars son, fram-
kvæmda stjóri upp sjávar sviðs HB 
Granda. ,,Bæði upp sjávar veiði skip 
fyrir tækisins, Venus og Víkingur, 
voru kol munna veiðum. 
,,Haf rann sóknar stofnun fór tvisvar 
yfir á ætlað út breiðslu svæði loðnunnar 
nú í vetur og mældi þar loðnu við kjör-
að stæður. Ekki reyndist mark tækur 
munur á niður stöðum þessa þriggja 
mælinga og stofninn var metinn 
849.000 tonn. Það vakti furðu okkar 
að eftir þrjár yfir ferðir með sam bæri-
legri niður stöðu skuli ó vissa mælinga 
vera svo há að ekki sé til efni til að út-
hluta meira en 285.000 tonnum.” 
Garðar segir að út gerðar menn standi 
með vísinda mönnum í þeirri veg-

ferð að ná sem best utan um stöðu 
loðnu stofnsins og tryggja að nýting 
hans sé með á byrgum hætti. Það 
verði hins vegar að eiga sér stað mál-
efna legt sam tal um hvort nú verandi 
ó breytt afla regla sé best til þess fallin 
að tryggja há marks af rakstur með 
á byrgum hætti. Garðar gerir ráð 
fyrir því að þetta sam tal muni eiga 
sér stað á komandi mánuðum. Verk-
efnið núna sé að fara yfir það með 
Haf rann sókna stofnun hvaða kostir 
eru í stöðunni. ,,Trú okkar var lengi 
sú að til efni var til að leyfa meiri 
loðnu veiði, á kvörðun um slíkt er þó 
ein göngu tekin ef niður staða frekari 
mælinga gefur til efni til þess,“ segir 
Garðar Svavars son.

ICEFISH STYRKIR TVO 
AFBRAGÐS NEMENDUR

Lilja Al freðs dóttir, mennta- og 
menningar mála ráð herra, af-
henti 20. mars sl. tvo veg lega 

náms styrki úr IceFish-mennta sjóði Ís-
lensku sjávar út vegs sýningarinnar við 
há tíð lega at höfn í Ís lenska sjávar kla-
sanum. Styrkina hlutu að þessu sinni 
þær Þórunn Ey dís Hraun dal, nemi í 
gæða stjórnun við Fisk tækni skóla Ís-
lands og Her borg Þor láks dóttir, nemi 
í Marel-vinnslu tækni við Fisk tækni-
skóla Ís lands. Hvor styrkur er upp á 
500 þúsund krónur. 

Við af endingu styrkjanna til kynnti 
Marianne Rasmus sen-Coulling, fram-
kvæmda stjóri Ís lensku sjávar út vegs-
sýningarinnar, að á kveðið hefði verið 
að veita á fram haldandi náms styrki úr 
sjóðnum næstu tvö árin hið minnsta, 
en næsta IceFish-sýning verður haldin 
árið 2020. 
,,Mér er það heiður að af enda þessa 
veg legu styrki úr IceFish-náms-
sjóðnum, enda skiptir miklu máli að 
hvetja til dáða nem endur sem taka 
þátt í að skapa ný tæki færi í sjávar-
út vegs greinum,“ sagði Lilja Al freðs-
dóttir, mennta- og menningar mála-
ráð hyerra. ,,Í sjávar út vegi og tengdum 
greinum eru að skapast fjöl mörg ný 
störf sam fara auknum rann sóknum, 
tækni þróun og ný sköpun, og menntun 
og mennta stefna hlýtur á vallt að horfa 
til þess sem hæst ber í þeim efnum. 
Náms styrkirnir úr IceFish-sjóðnum 
örva nem endur til að skara fram úr og 
ná árangri í sínum fögum og þeim ber 
að fagna.“ 
Marianne Rasmus sen-Coulling, 
fram kvæmda stjóri IceFish segir að 
sem skipu leggj endur Ís lensku sjávar-
út vegs sýningarinnar hafi starfs-
menn IceFish ríkan skilning á mikil-
vægi á fram haldandi ný sköpunar og 
þróunar í út gerð- og land vinnslu á 
Ís landi.,,Við teljum að besta leiðin til 
að efla það starf felist í að styðja við 
bakið á þjálfun og menntun yngri 
kyn slóðarinnar. Við höfum fengið 
mjög já kvæð við brögð frá styrk þegum 
okkar 2017 og okkur er það því mikil 
á nægja að geta núna í ár, 2018, styrkt 
tvo mjög fram bæri lega og efni lega 
nem endur Fisk tækni skóla Ís lands. Við 
voum að þessir styrkir muni ekki að-
eins gagnast þeim heldur líka sjávar-
út veginum í heild sinni á komandi 
árum. Þá höfum við á kveðið að halda 
á fram þessu verk efni og veita fram-
úr skarandi náms mönnum í sjávar-
út vegs greinum sam svarandi styrki 
næstu tvö árin hið minnsta,“ segir 
Marianne Rasmus sen-Coulling. 
.“ 
,,Náms styrkurinn frá IceFish-mennta-
sjóðnum upp á 500 þúsund krónur 
var á kafl ega vel þeginn og já kvæður 
stuðningur við nám mitt. Styrkurinn 
hjálpaði mér að ljúka menntun minni 

í Marel-tækni í Fisk tækni skóla Ís lands 
og tryggja mér starf sem gæða stjóra 
hjá fisk eldis fyrir tæki Sam herja, Ís-
lands bleikju ehf.“ segir Hall grímur 
Jóns son, hand hafi náms styrks IceFish 
2017. 
Her borg Þor láks dóttir, nemi í Marel-
vinnslu tækni við Fisk tækni skóla Ís-
lands segir það mikla upp hefð að 
fá IceFish-styrkinn og hjálpi henni 
mikið fjár hags lega. Hún var hætt við 
námið, sá ekki fram á að geta fjár-
magnað það, enda ný komin ú öðru 
námi. En styrkurinn úr IceFish-náms-
sjóðnum gjör breyti stöðunni. 
,,Styrkurinn úr IceFish-náms sjóðnum 
hjálpar mér að ná lengra á mennta-
brautinni í sjávar út vegs fræðum og 
styður mig á mörgum sviðum. Hann 
er já kvæð og ó vænt viður kenning 
fyrir mig per sónu lega og það hvernig 
ég hef lagt mig fram í náminu, og 
styrkir þá ætlun mína að halda til 
fram halds náms í sjávar út vegs- og við-
skipta færði við Há skólann á Akur eyri 
að loknu námi hjá Fisk tækni skóla Ís-
lands,“ segir Þórunn Ey dís Hraun dal, 
nemi í gæða stjórnun við Fisk tækni-
skóla Ís lands. 

Mikil vægt að fjár festa í fram-
tíðinni 
Í kjöl far Ís lensku sjávar út vegs-
sýningarinnar 2014 gerðu for svars-
menn hennar sér grein fyrir mikil-
vægi þess að fjár festa í fram tíð 
sjávar út vegarins og á kváðu að veita 
veg lega náms styrki til þeirra sem 
stunduðu nám í greininni. Fyrstu 
styrkirnir voru veittir árið 2017. 
Um sóknir um styrki voru metnar 
af dóm nefnd sér fræðinga í sjávar-
út vegi, sem í sitja Ólafur Jón Arn-
björns son, skóla stjóri Fisk tækni-
skóla ís lands, Sigur jón Elías son, 
fræðslu- og þróunar stjóri á al þjóða-
sviði Marel, Guð bergur Rúnars son, 
verk fræðingur og fram kvæmda stjóri 
Sam taka fisk vinnslu stöðva, Örn Páls-
son, fram kvæmda stjóri Lands sam-
bands smá báta eig enda, og Bjarni Þór 
Jóns son, full trúi Mer cator Media, Ís-
lensku sjávar út vegs sýningarinnar á 
Ís landi. 
Fisk tækni skóli Ís lands var stofnaður 
í Grinda vík árið 2010 í þeim til gangi 
að upp fylla kröfur sjávar út vegs fyrir-
tækja í veiðum, vinnslu og fisk eldi til 
starfs fólks með við eig andi þjálfun. 
Skólinn býður náms brautir á sviði 
sjó mennsku, fisk vinnslu og fisk eldi.
Einnig er í boði neta gerð eða „veiði-
tækni” í sam starfi við Fjöl brauta-
skólann á Suður nesjum í Reykja nes-
bæ. Í fyrstu var að eins boðið upp á 
tveggja àra grunn nám í Fisk tækni en 
síðan hefur verið byggt ofan á það 
með sér hæfðari nàms leiðum. IceFis-
h náms sjóðnum er einkum ætlað að 
styrkja fólk til slíks fram halds náms.
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Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
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Mykines, vöruflutningaskip Smyril Line Cargo siglir vikulega allan ársins 
hring á milli Þorlákshafnar og Rotterdam.  Flutningstíminn með Mykines er 
sá stysti sem í boði er á SV-horni landsins í sjóflutningum til og frá landinu.

Þorlákshöfn er á SV-strönd landsins og er hún eina flutnings- og fiskiskipahöfnin á Suður-
landi allt austur að Hornafirði. Frá Þorlákshöfn eru góðar og greiðfærar samgöngur á landi til 
allra átta, aðeins 40 km til Reykjavíkur og ekki nema 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, eftir 
Suðurstrandarveginum.

Í Þorlákshöfn er mikið úrval lóða ætlaðar fyrirtækjum af ýmsum stærðum og gerðum. Fyrir 
liggur skipulag á stóru iðnaðar- og þjónustusvæði við höfnina og á upplandi hafnarinnar. 
Landrými er mikið og aðstæður allar góðar til uppbyggingar.

Staðsetningin er mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja t.d. um staðarval 
fyrir iðnað og framleiðslu en er ekki síður kjörin vegna annarrar starfsemi. 

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning 

fyrir þitt fyrirtæki?

Ef þetta eru kostir sem henta þínu fyrirtæki og/eða áhugi 
er á að skoða málið betur þá tökum við vel á móti þér.
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Sam kvæmt at hugun Ís lenska 
sjávar kla sans á sam starfi fyrir-
tækja í Húsi Sjávar kla sans 

kemur í ljós að um 70% fyrir tækjanna 
í húsinu höfðu átt sam starf við annað 
fyrir tæki í húsinu á sl. tveim árum. 
Þetta hlut fall er tölu vert hærra en 
fram kemur í niður stöðum at hugana 
á er lendum húsum sem bjóða svipaða 
þjónustu. Velta má vöngum yfir hver 
er á stæða þessa háa hlut falls sam starfs 
fyrir tækja í Húsi sjávar kla sans og hvað 
önnur sam eigin leg vinnu rými hér-
lendis geti lært af reynslu Húss sjávar-
kla sans. 

Ein helsta á stæða góðs árangurs 
klasa fyrir tækja um allan heim er án 
efa sú að klasa má sumpart telja eitt 
þekktasta form af því sem nefnt hefur 
verið deili hag kerfið. Með deili hag-
kerfinu er átt við að fyrir tæki eða ein-
staklingar leiti nýrra leiða til að sam-
nýta auð lindir eða fram leiðslu tæki. 
Í Húsi sjávar kla sans eru nú starfandi 
um 90 fyrir tæki og yfir 140 ein-
staklingar eru skráðir með starfs-
stöð í húsinu. Fyrir tækin eru af 
ýmsum stærðum og gerðum. Um 
nær öll fyrir tækin tengjast sjávar út-
vegi, annarri haft engdri starf semi eða 
mat væla iðnaði. Húsið hóf starf semi 

árið 2012 og þá voru 10 fyrir tæki 
sem hófu starf semi í húsinu með um 
30 starfs menn. Fljót lega eftir opnun 
var sett á lag girnar fyrsta opna vinnu-
rýmið fyrir frum kvöðla og eru fjögur 
slík rými starf rækt í húsinu um þessar 
mundir. Árangur sam eigin legra skrif-
stofu rýma. Sam kvæmt út tekt sem gerð 
var á vegum Ís lands stofu, Sam taka 
iðnaðarins og fleiri aðila árið 2014 í 
tengslum við hugsan lega stofnun hug-
búnaðar klasa kom fram að jafn vel þó 
nokkur hug búnaðar fyrir tæki væru 
í sömu byggingu, í eins konar skrif-
stofu hóteli, væru líkur á sam starfi ekki 
miklar nema að fyrir tækin væru að 

deila sam eigin legu rými. Skrif stofu-
hótel hafa tíðkast víða um heim um 
ára tuga skeið en sam eigin leg vinnu-
rými (coworking spaces) eru mun 
nýrri af nálinni. Munurinn á þessu 
tvennu liggur fyrst og fremst í því að 
í sam eigin lega vinnu rýminu er lagt 
meira kapp á sam eigin leg rými; funda-
rými, kaffi stofur, opin rými þar sem 
mörg fyrir tæki hafa innu að stöðu og í 
sumum til fellum við burða stjórnun af 
ein hverju tagi sem hefur að mark miði 
að ýta undir sam starf og efla sam fé lag 
fyrir tækjanna. Í gegnum sam eigin leg 
rými skapast grund völlur til form legra 
og ó form legra sam skipta sem geta leitt 

af sér ný og ó fyrir séð við skipta tæki færi. 

Gæði ný sköpunar og fram-
leiðni 
Rann sóknir sem gerðar hafa verið 
benda til að með því að raða fólki 
saman í sam eigin leg vinnu rými, aukist 
gæði ný sköpunar og fram leiðni. Í rann-
sókn Harvard há skóla, sem gekk undir 
nafninu Collo cation-Colla bor ation, 
voru skoðaðar 35.000 út gefnar greinar 
á sviði líf vísinda eftir 200.000 höfunda 
sem birst höfðu í 2000 vísinda ritum á 
tíma bilinu 1998-2003. Greinarnar voru 
ritaðar innan fjögurra helstu rann-
sóknar mið stöðva á svæði Harvard há-
skólans. Niður staða rann sóknarinnar 
var sú að ná lægð höfunda við hvern 
annan skýrir hversu mikil á hrif sam-
eigin legar greinar þeirra eru taldar hafa 
í vísinda sam fé laginu. Önnur rann-
sókn sem gerð var á teymis vinnu sýndi 
með sama hætti að því nær sem þátt-
tak endur störfuðu því meiri urðu af-
köst hópsins. Sam kvæmt at hugunum 
hjá wework í Banda ríkjunum, sem er 
stærsta fyrir tæki í heimi á sviði sam-
eigin legs vinnu rýmis fyrir tækja, hefur 
um 50% fyrir tækja sem nýta sér að-
stöðu í wework verið í sam starfi við 
önnur fyrir tæki innan wework. Sam-
kvæmt at hugun sem gerð var í Húsi 
sjávar kla sans er þetta hlut fall um 70% 
þegar horft er til síðustu tveggja ára. 
Engin ein skýring er ugg laust fyrir 
því hvers vegna þetta hlut fall er hærra 
í Húsi sjávar kla sans en hjá fyrir tæki 
á borð við wework. Þó er lík legasta 
skýringin sú að í Húsi sjávar kla sans eru 
að uppi stöðu til fyrir tæki sem tengjast 
sjávar út vegi og inn lendum mat væla-
iðnaði. 

Húsið hefur því markað sér vissa sér-
stöðu og lík legt má telja að þar sem 
stór hluti í búanna hefur á huga á haf-
tengdum rekstri þá séu meiri líkur á 
því að fyrir tækin vinni saman.

ÖFLUGT SAMSTARF FYRIRTÆKJA Í HÚSI ÍSLENSKA SJÁVARKLASANS
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Stykkishólmur

Snæfellsbær
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Færanlegir
 lausfrystar

á Íslandi!

 

Stærsti og virtasti
framleiðandi heims 

Leitaðu tilboða!

Ammoníak

ishusid.is

Ísvélar
Öflugar

Amerískar
Hagkvæmar!

S: 566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata 

Allt í einum gám! Auðveldar �ármögnun
Auðvelt að �ytja á milli staða. Ö�ug frysting

íshúsið

Áratuga reynsla
Lágværari

Ódýrari

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna
- sífellt flóknari verkefni

Sjávar út vegs skóli Sam einuðu 
þjóðanna, sem starf ræktur er á 
Ís landi, út skrifaði fyrir nokkru 

nem endur í 20. sinn. Á þessu skóla-
ári tók 21 nemandi þátt í sex mánaða 
þjálfun r nám skeiði skólans. Nem endur 
komu frá 15 löndum í Asíu, Afríkur 
og Karíba hafi, og var meiri hlutinn 
konur, eða 13 talsins. Átta nem endur 
sér hæfðu sig á sviði mat væla fram-
leiðslu og gæða stjórnunar, sjö á sviði 
stofn mats og veiðar færa tækni, og sex 
á sviði sjálfb ærs fisk eldis. 

Sí fellt f lóknari verk efni 
Tumi Tómas son, for stöðu maður 
Sjávar út vegs skóla SÞ, sagði við út-
skriftina sem var há tíð leg þar sem 
for seti Ís lands, Guðni Th. Jóhannes-
son af enti nem endum próf gögn, að 
skólinn hefði þróast frá því að vera 
nokkuð ein falt verk efni þegar hann 
hófst árið 1998 með nem endur frá 
þremur löndum, í það að glíma við 
stöðugt flóknari verk efni þar sem 
nem endur hefðu komið frá yfir 50 
löndum á síðustu 20 árum. 
Fisk veiðar á heims vísu glíma við 
ýmsar á skorandir, þar með of veiði á 
náttúrur lega stofna. Af þeim sökum 
glímdi skólinn við flóknari við fangs-
efni og gegndi mikil vægu hlut verki 
í að styðja við sjá bærni í fisk veiðum 
sem væri yfir lýst mark mið Sam einuðu 
þjóðanna.

Hópurinn sem 
útskrifaðist.

Forseti Íslands, 
Guðni Th. 
Jóhannesson, 
afhenti 
prófgögn.

Tveir nemendur komu 
frá Kína.
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HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 
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Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

Allt fyrir nýsmíðina

SEPAR forsíur
EUROPAFILTER smursía

PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

8" hljóðkútur

SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

SIDE-POWER hliðarskrúfurYANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírar Rafstöðvar og ljósavélarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta

Allar gerðir af legum Skrúfur




