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Endurnýjun skipa
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

FIMMTUDAGUR 19. maí
17.2011
APRÍL 2018 1. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR
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

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

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

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

M

Tapað - Fundið

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

Óska eftir stýrimanni.

Óska eftir vönum manni á hjólavél
sem getur séð um lóðafrágang og
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl:
Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í
Úrval rafsuðuvéla frá
896 1018 / byggben@simnet.is
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt
KUHTREIBER og GYS
saknað. Grá/svart bröndóttur högni
Getum tekið nema
á HFsamning
PEARLmeð
190 hvítar loppur, er gæfur og kelin
KITin 1900
TIG
í húsasmíði einnig
ósakð
eftir
MIG/MAG
AÐEINS 7 KG
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu.
AÐEINS 12
KG
verkamönnum í allskyns sumarstörf
Þorvaldur
í s: 862-1184 Takk :)
896 1018 / byggben@simnet.is
Rauðri kerru með svörtum Polan Pro
Þríund
óskar
eftir
að
ráða
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var
starfsmann til bar og umsjónastarfa.
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt.
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20
Fundarlaun. S 7779848
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic
skills required. Áhugasamir sendi
Tilkynningar
umsókn á thriund@simnet.is

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.

Gastækin frá AGA og
HARRISVið
hafa viljum
þjóna› hjálpa öðrum
Ef þú áttumreiðhjól
Íslendingum
árabil. og notar það ekki og
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt
það
til
þín.
Við
munum gera við það og
Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl.
s. 849 9872.
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

Atvinna í boði
Vantar stýrimann á Valgerði BA45
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl.
í 893 1687 Óskar Gísla.

Meistaranám í sjávarútvegsfræðum á Ísafirði
eistaranám í sjávarbyggðafræði verða boðin næsta haust
hjá Háskólasetri Vestfjarða á Ísafirði. Þeir nemendur
sem útskrífaðst með mestaragráðu munu hafa fram að
færa þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við leiðandi hlutverk í
svæðismiðaðri félags- og hagfræðiþróun á heimsvísu, með sérstakri
áherslu á sjávarbyggðir við Norður-Atlantshaf. Gert er ráð fyrir 20
nemendum strax næsta haust. Fagstjóri, sem ráðinn verður í sumar,
mun hafa umsjón með meistaranáminu og leggja til ráðningu nýrra
kennara, leiðbeinenda og prófdómara. Sjávarbyggðafræði er skil
greind sem alþjóðlegt þverfaglegt nám. Meistaranámið er alþjóð

Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann
í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi
OERLIKON
er einn/stærsti
umsóknir
fyrirspurnir á
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu.
GÆÐI OG GOTTnetfangið:
VERÐ
vinnukraftar@gmail.com

Gisting

ATVINNA
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.
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hafa útskrifast með meistaragráðu í haf- og strandsvæðastjórnun
frá Háskólasetri Vestfjarða síðustu 10 ár.
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Málun bílastæða
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Fáið tilboð ykkur
Bílastæðaskilti
að kostnaðarlausu!
Hellulagnir
5514000-www.verktak.is
erktak.is
577 4444

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD
4IL SÎLU

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR TIL Å ÕMSUM
ST¾RÈARÚOKKUM
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm
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Sögunardýpt 12,5 sm
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

Vefhýs
e-mail
Heima

OSEA Öryggiskerfi
Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

Tilboðsverð kr. 36.136
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Dalvegi 16b s:554-2727

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

6EGNA MIKILLAR SÎLU
ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM

GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹

MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656
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Grásleppuvertíðin:

Gæti skilað 1,7
milljörðum króna í
útflutningsverðmæti

TÆKNIFYRIRTÆKIN VAXA
HRAÐAST Í SJÁVARKLASANUM
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.

H

eldur færri byrjuðu á grá
sleppuveiðum nú en á sama
tíma í fyrra, eða um 60 bátar,
en vertíðin hófst 20. mars sl. Fyrstu
dagana kom mestur afli til löndunar
á Bakkafirði, sem er líkt og undan
farin ár. Á
gæt
lega horfir með verð
fyrir hrognin. Í fyrra var meðalverð
um 195 krónur fyrir kílóið af heilli
grásleppu, en hafa borist verðtilboð
úpp í 210 k/kg. rónur.Fyrsti dagur
grásleppuveiða í ár. Samkvæmt reglu
gerð mátti hefja veiðar fyrst á svæðum
D, E, F og G, þ.e. við Norðurland,
Austur
land og að Garð
skaga
vita en
heimilt var að hefja veiðar 1. apríl sl.
í Faxaflóa, utanverðum Breiðafirði og
Vestfjörðum, en innanverður Breiða
fjörður verður opnaður 20. maí nk.
Flest hafa grásleppuveiðileyfin orðið
320. Vonir standa til að hægt verður

að leyfa a.m.k. 8.000 tunnur af grá
sleppuhrognum á þessari vertíð en út
flutningsverðmæti 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
hafsfjöldi veiðidaga í ár er 20, en daga
fjöldinn verður endurskoðaður þegar
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar liggur
fyrir. Í fyrra var einnig lagt af stað með
20 daga en í áföngum var veiðidögum
fjölgað í 46. Síðasta dagaviðbótin kom
of seint því margir grá
sleppu
veiði
menn voru þá búnir að taka upp netin.
Þáverandi sjávarútvegsráðherra, Þor
gerður Katrín Gunnars
dóttir, var
harðlega gagnrýnd fyrir þá málsmeð
ferð.

Á

rið 2017 var á margan hátt
gott hjá tæknifyrirtækjum
sem tengjast sjávarútvegi,
ekki síst á meðal þeirra sem vaxið
hafa hvað hraðast á undanförnum 3-5
árum. Stærri rekstrareiningar betur í
stakk búnar til að keppa á alþjóðavett
vangi.Þannig er hægt að bjóða heild
stæðari lausnir, auka þróunar
vinnu,
og markaðssetningu og sinna betur
þjónustu við viðskiptavini víðs vegar
um heiminn. Mjög ólíkar ástæður eru
fyrir uppgangi tæknifyrirtækja. Sum
hafa vaxið hratt í tækni fyrir fiskeldi,
önnur í heildstæðum lausnum fyrir
land
vinnslu í hvít- eða upp
sjávar
fiski eða skipum. Enn önnur bjóða
sérhæfðar lausnir í upplýsingatækni,
vöktun, kælingu og fleira sem hlotið
hafa góðan hljómgrunn.Tæknilausnir
í hvít
fiski hafa reynst góðar undir
stöður fyrir þróun tæknibúnaðar fyrir
eldisfisk.
Ólíkt öðrum vexti tæknifyrirtækja
hefur uppgangurinn í fiskeldistækni
ekki verið nema að takmörkuðu leyti
knúinn áfram af innlendri eftirspurn
heldur góðu samstarfi við m.a. norsk
fiskeldisfyrirtæki. Íslensku fiskeldis
fyrirtækin eru þó að komast á þann
stað að líklegt má telja að innan fárra
ára muni þau verða komin með um
talsverða vinnslu hérlendis og í því
felast ýmis tæki
færi fyrir tækni
fyrirtækin.Enn og aftur reynist afar
þýðingarmikið hversu ríka áherslu ís
lensk útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki
leggja á tækniframfarir 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 framleiðni
aukningar í sjávar
út
vegnum heldur

opnar dyr fyrir íslensk tæknifyrirtæki
að kynna framúrskarandi nýjungar á
erlendum vettvangi.

Stærstu fyrirtækin í
tæknigeiranum

Ljóst er að rannsóknarsjóðir og rann
sóknastofnanir hafa spilað stórt hlut
verk við að efla tækni
fyrir
tækin.
Sjóðir á borð við Rannís og AVS hafa
komið mörgum verkefnum á koppinn
og náin samvinna tæknifyrirtækja
við Mat
ís og há
skóla hefur einnig
skilað sér af krafti. Stærstu fyrirtækin
í tæknigeiranum eru sem áður Marel,
Hamp
iðjan og Skaginn3X. Þarna á
eftir koma síðan önnur hraðvaxandi
tækni
fyrir
tæki á borð við Curio,
Völku og Traust. Samkvæmt athugun
klasans er velta þessara fimm fyrir
tækja tæp
lega 40 milljarðar króna
(sé að
eins horft til starf
semi þeirra
er lýtur að sjávartengdum greinum).
Þessi fyrirtæki velta því svipað og öll
60 tæknifyrirtæki sjávarklasans veltu
í upphafi áratugarins. Fyrirtækin sem
þarna koma á eftir eru m.a. fyrirtæki í
kælingu. Eins og áður segir var veltu
aukning hjá öllum stærstu tæknifyrir
tækjunum og í sumum tilfellum var
hún mæld í tugum prósenta.

Tæknif yrirtækin vaxa
hraðast í sjávark lasanum

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 1012%. Í þessari sjöttu árlegu samantekt
Sjávarklasans á umfangi tæknifyrir
tækja í klasanum verður fjallað um
þróunina og horfur í greininni.

Marel er öflugt tæknifyrirtæki á
alþjóðavísu.

Endurnýjun skipa skapar
tækifæri

Sú bylgja sem orðið hefur í endur
nýjun skipa hér
lendis og sam
starf
útgerða við íslensk tæknifyrirtæki
varð án efa uppspretta þeirra tæki
færa sem nú eru að bjóðast tækni
fyrirtækjunum í skipasmíði erlendis.
Mikill á
hugi er fyrir ís
lenskum
lausnum í endurnýjun skipa í Evrópu,
Rússlandi og Bandaríkjunum. Afar já
kvæð þróun hefur orðið með aukinni
samvinnu einstakra tæknifyrirtækja.
Í því sambandi má nefna fyrirtækið
Knarr sem er samvinnuverkefni
nokkurra tækni
fyrir
tækja í skipa
tækni og vinnslu um borð, samstarf
um hönnun rafskipa og samstarf um
verkefni í þróunarlöndum. Önnur já
kvæð teikn eru aukning í alþjóðlegri
ráð
gjöf á sviði sjávar
út
vegs. Utan
ríkis
ráðu
neytið hefur beitt sér fyrir
aukinni sam
vinnu ráð
gjafa á þessu
sviði hérlendis. Tæknifyrirtæki á borð
við Fisheries Technologies, Trackwell,
Ocean Excellence auk verkfræðifyrir
tækja á borð við Mannvit munu ugg
laust geta nýtt sér aukinn áhuga opin
berra aðila á því að koma á tengslum
á þessu sviði. Ný tækni mun snúa að
meiri gæðum, rekjanleika, viðskiptum
með fisk, markaðs- og sölu
málum,
um
hverfis
tækni ofl. Þarna hafa Ís
lendingar mikil tækifæri sem þarf að
nýta.
Sjávar
klasinn hefur spáð því um
nokkurt skeið að þess verði ekki langt
að bíða að útflutningur tæknibúnaðar
og þekkingar í sjávar
út
vegi verði
meiri en útflutningur á þorskflökum.
Ef fram heldur sem horfir er líklegt að
enn skemmri tíma taki fyrir tækni
fyrirtækin að búa til meiri verðmæti
úr tækni
þekkingu Ís
lendinga en úr
þorskflökum.
Endurnýjun skipa og nýsmíði
skapar tækifæri.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Gæðarúm í miklu úrvali
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Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
m
rú

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

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Geirtil
A. fiskveiðiárins
Guðsteinsson
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
ggju
k
þessari þróun fylgir er metin á um 180 milljarða króna.
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tonn af kolmunna sem fékkst syðst í er líka söltuð í bita, samflök og heil
færeysku fiskveiðilögsögunni. Fleiri flök fyrir markaði í Evrópu. Vinnslan
skip voru á veiðum á sömu slóðum og er vertíðarbundin. Vinnsla á loðnu
Hofellið og fóru til löndunar m.a. til og loðnuhrognum fer fram frá janúar
Neskaupstaðar og Vestmannaeyja.
til mars, vinnsla á makríl og norsk
Loðnuvinnslan rekur uppsjávar íslenskri síld frá júlí til október og
frystihús á Fáskrúðsfirði sem er sér vinnsla í íslenskri síld frá október til
1. TÖLUBLAÐ
ÁRGANGUR
hæft
til vinnslu á5. upp
sjávarfiski, ársloka.
loðnu, síld og makríl. Loðnan er heil
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
fryst á markaði í AusturEvrópu og
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Asíu,
aðallega Japan, einnig er unnin
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson,
hrogn
úr henni
á sömu
markaði.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
sími: 840-9555
& netfang:
geirgudsteinsson@simnet.is.
Makríll er flakaður, heilfrystur og/
eðaBLAÐINU
hausaður ogER
slóg
dreginn. Síldin
DREIFT
Á ÖLL FYRIRTÆKI
er ýmist heilfryst eða unnin úr henni
OG STOFNANIR Á LANDINU.
Loðna.
frosin samflök, bitar eða flök. Síldin

Íslenskur sjávarútvegur:

BETRI GÖGN UM NÝTINGU
AUÐLINDARINNAR SKORTIR
A

llar á
kvarðanir, stórar og
smáar, eru teknar á grund
velli upplýsinga og þekkingar
og því skyldi maður ætla að ein mikil
vægasta atvinnugrein þjóðarinnar væri
stútfull af gögnum sem hægt væri að
reiða sig á. Þegar leitað er svara við
mörgum á
leitnum spurningum um
þróun og verðmætasköpun í íslenskum
sjávarútvegi þá kemur oftar en ekki í
ljós að upplýsingar 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 heildarút
flutningsverðmætin 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, en þegar kemur að útflutningi
þá tekur við annað kerfi sem byggist á
skráningu út
flutnings eftir toll
skrár
númerum.
Tollskránni er ætlað að vera það kerfi
sem á að ná utan um allar afurðir sem
fluttar eru til og frá landinu. Það kerfi
sem notað er hér á landi er byggt á
samræmdu alþjóðlegu 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 ítarlegri greiningu
afurða. Hér á landi hefur einungis verið
hægt að bæta við tveimur tölustöfum
vegna takmarkaðrar getu gagnagrunna
sem eru í notkun.
Upplýsingarnar sem útflytjendur setja á
útflutningspappíra og skila til Tollsins,
eru síðan grunnurinn að birtingu
gagna hjá Hagstofunni, þannig að ef
útflytjendur eru að kasta til hendinni

„Það er jú sjávarútvegurinn
sem nýtur fyrst
og fremst góðs af
góðum og ítarlegum upplýsingum

við upplýsingagjöfina þá verður minna
mark á takandi þeim upplýsingum sem
Hagstofan birtir. Þar sem útflutningur
er ekki til
efni gjalda hér á landi þá
gefur það auga leið að eftirlit með réttri
skráningu er takmarkað, það á sér í
raun ekki stað fyrr en í innflutnings
landi því þá þarf varan að tengjast réttu
tollnúmeri þess lands.

Tölur um útf lutning

Þegar verið er að rýna tölur um út
flutning þá er fyrsta stopp að skoða
vörulýsinguna og finna út hvað er átt
við eða hvað ekki er átt við, það getur
reynst mjög erfitt að fá glögga mynd
af þeim afurðum sem skráðar eru í til
tekin tollskrárnúmer. Vörulýsingar er
oft á tíðum mjög opnar og geta átt við
mismunandi afurðir, en yfir 100 hugtök
eru notuð til að lýsa sjávarafurðum í
tollskránni og er hvergi að finna nánari
skýringar á þeim hugtökum.
Það er hægt að tína til mýmörg dæmi
um mis
vísandi vöru
lýsingar og er
greinilegt að nokkur skortur er á vöru
þekkingu við samningu þeirra, en hafa
verður þó í huga að starfsmenn Tollsins
hafa ýmislegt annað á sinni könnu en
að semja vöru
lýsingar fyrir sjávar
af
urðir. Tollskrárnúmer fyrir sjávarfang
eru örfá hundruð meðan tollskráin í
heild hefur að geyma þúsundir annarra
vörulýsinga, því er mikilvægt að sjávar
út
vegurinn sé með í ráðum þegar
svona mikil
vægur gagna
grunnur er
skipulagður.
Það er jú sjávarútvegurinn sem nýtur
fyrst og fremst góðs af góðum og ítar
legum upp
lýsingum um hvernig til
tekst með verðmætasköpun og nýtingu
sjávarfangs, því í upplýsingunum verða
tækifærin sýnileg.

Endurskoðun tollskrárinnar

Þrátt fyrir töluverða endurskoðun 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 verðmætasta tegundin sem
flutt er frá Íslandi er „annar fiskur“ eða
„ýmsar tegundir“ það eru afurðir þar
sem engin sérstök fisktegund er nefnd
í vöru
lýsingu. Þessi „annar fiskur“
skilar um 10% af heildarverðmætum

útfluttra sjávarafurða.
Það eru á floti fullyrðingar um svo og
svo mikla nýtingu einstakra 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 upplýsingar um allar afurðirnar.
Meðan ó
líkum af
urðum er safnað
saman í einstök tollskrárnúmer þá er
ekki hægt að reikna til baka og segja
hver nýting aflans er.
Þeir sem hafa komið nálægt vinnslu
sjávarafurða vita að það skiptir máli að
vita hvort fiskur er með eða án hauss,
slægður eða óslægður, flök með roði
og beinum eða roð
laus og bein
laus
o.s.frv., ef þessar upplýsingar eru ekki
fyrir hendi þá er útilokað að reikna út
heildarnýtingu einstakra tegunda.
Matís hefur verið í samstarfsverkefni
með Tollstjóraembættinu, Hagstofu
Íslands, Samtökum fiskvinnslustöðva,
Landssambandi
fiskeldisstöðva,
Icelandic og Iceland Seafood, þar sem
farið hefur verið yfir þessi máli. Verk
efnið var styrkt af AVS sjóðnum. Af
rakstur verkefnisins er samantekt um
hver staðan er og hvernig núverandi
upplýsingakerfi er ekki að ná nægjan
leg vel utan um þessi gögn sem til
verða. Einnig er sett fram tillaga að
úr
bótum og hvernig mætti ná fram
mjög ítarlegum upplýsingum um allar
tegundir, verðmæti og nýtingu, en til
þess að ná slíku fram þá þarf að sam
ræma vörulýsingar og tryggja það að
sami skilningur sé um hugtökin 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 tillaga
mun einfalda alla skráningu og getur
í raun gert tilbúning séríslenskra toll
skrárnúmera fyrir sjávarfang algerlega
óþarfan, en samt boðið upp á mun ítar
legri upplýsingar.
Þá verður hægt að svara nánast öllum
hugsan
legum spurningum varðandi
verð
mæta
sköpun og nýtingu sjávar
fangs og þar með taka skynsamlegar
ákvarðanir, byggðar á bestu fáanlegu
upplýsingum, um allt sem viðkemur
nýtingu auðlindarinnar.

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

Brettavafningsvélar
frá Robopac hafa
sannað ágæti sitt
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.

PRENTUN.IS

- vottun um sjálfbæra skógrækt
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Kolmunnaveiðar byrja vel í
færeyskri lögsögu

K

olmunnaveiðin fer vel af stað í
færeysku lögsögunni og fjölgar
íslenskum skipum þar, m.a.
frá HB-Granda, Samherja og SkinneyÞinganesi. 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

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.

Samfellt 50 ár hjá
Landhelgisgæslunni

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

F

östu
daginn 13. apríl sl. kom
Sigurður Steinar Ketilsson skip
herra á v/s Þór úr sinni síðustu
varð
skips
ferð eftir 50 ára starf hjá
Landhelgisgæslunni. Tekið var á móti
varð
skipinu með við
höfn þegar það
lagðist á bryggju og í kjölfarið um borð
var hann heiðraður af forstjóra Land
helgisgæslunnar fyrir óeigingjarnt starf
og Faxaflóahafnir færðu honum gjöf og
þakkir fyrir samstarfið.
Sigurður Steinar á að baki farsælan og
viðburðaríkan feril hjá gæslunni. Hann
byrjaði sem háseti, lauk svo námi úr
Stýrimannaskólanum í Reykjavík og
var skipstjórnarmaður á varðskipum
og í loftförum í fjölda ára en fastráðinn
skip
herra varð hann fyrir u.þ.b. 30
árum. Þá hefur hann lokið frekara námi

meðal annars frá Naval War College í
Bandaríkjunum og sérfræðinámi frá
Rhodes Academy í hafréttarsáttmála
Sam
einuðu þjóðanna. Hann hefur
gegnt fjölda starfa innan 
gæslunnar,
meðal annars sem yfirmaður aðgerða.
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 verkefna á vettvangi leitar
og björgunar, siglt í öllum veðrum oft
við erfiðar og krefjandi aðstæður, tekið
þátt í öllum helstu á
skorunum sem
Landhelgisgæslan hefur staðið frammi
fyrir og ávallt leyst öll sín verk af vand
virkni, útsjónarsemi og metnaði.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

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

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.

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.

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

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

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Skurðarvél Völku:

Nýtir röntgentækni til að finna
smábein í flökum
V

alka hefur síðustu ár verið að
ryðja sér rúms á sviði fisk
vinnslu og hafa tækni
legar
lausnir fyrirtækisins vakið mikla og
verð
skuldaða at
hygli. Valka leggur
aðaláherslu á hátæknivélbúnað með
afar snjöllum hug
búnaði og þannig
nær fyrirtækið að bjóða háþróuð fisk
vinnslukerfi sem uppfylla allar þarfir
kröfuharðrar iðngreinar. Flaggskip
Völku er skurðarvélin sem nýtir sér
röntgen
tækni til að finna smá
bein
í flökum, les stærð og þyngd hvers
einasta flaks með ná
kvæmri þrí
víddarskynvirkni og notar þrýstivatn
til að skera þau niður í rétta stærð
í samræmi við framleiðslukröfur.
Fiskvinnslukerfi fyrirtækisins hafa
notið um
tals
verðrar hylli hjá fisk
vinnslum í landi og þegar er farið að
setja skurðarvélar um borð í fiskiskip.
Norð
menn hafa jafn
framt hrifist af
þessari skurðar
vél og hefur kerfið
þegar verið sett um boð í norskan
togara. Tveggja línu skurðarvél var sett
um boð í verksmiðjutogara Ramma á
Siglufirði, Sólberg ÓF, sem kom nýr til
landsins á síðasta ári frá Tyrklandi.
Það er stórt skref að setja svo flókinn
tækni
búnað upp í skipi en starfs
menn Völku eru sannfærðir um að
fullvinnsla afla um borð í verksmiðju
togurum muni taka stórstígum fram
förum með hinum háþróaða búnaði
fyrir
tækisins. Valka sýndi röntgen
skurðartækni sína á Íslensku sjávarút
vegssýningunni haustið 2017 en fyrir
tækið hefur tekið þátt í mörgum fyrri
sjávarútvegssýningum og hlaut meðal
annars verðlaun sem Framúrskarandi
birgir fiskvinnslunnar á IceFish 2014.
Valka er fyrirtæki í vexti og það hefur

sýnt sig að Ís
lenska sjávar
út
vegs
sýningin er fyrir
tækinu afar mikil
vægur tengiflötur við fólk hvaðanæva
úr greininni.
,,Skurðarvélin okkar er mikil breyting
í vinnslunni, leysir af hólmi mörg erfið
störf , sjálfvirknin mun fækka á hag
kvæman hátt störfum í fisk
vinnslu
sem eru erfið en önnur störf við um
sjón og eftirlit tæknibúnaðarins koma
í staðinn. Þessi tækni fer langt með
að bjarga fisk
vinnslunni þar sem
skortir hæft starfsfólk, sem er vaxandi
vandi í dag, segir Ágúst Sigurðarson
markaðsstjóri.

Gæðamat áður en f lakið er
skorið í skurðarvélinni

,,Það er mikilvægt að halda hitastigi
hráefnisins sem lægstu frá flökunarvél
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 blóðblettir, ormar og annað
óæskilegt í flakinu er fjarlægt sé það til
staðar. Skurðarvélin sér svo um að há
marka nýtingu hvers einasta fiskflaks
en fiskurinn sem er í vinnslu er ekki
allur jafn stór og það skynjar vélin og
skilar hámarksverðmæti á vörunni.
Vélin getur þannig hjálpað fram
leiðandanum að búa til vörur sem ekki
var hægt að framleiða áður með hand
virkri aðferð.“

Aukið verðmæti

Grunnstef okkar við hönnun á þessari
skurðarvél er að fiskvinnslufyrirtækið
fái aukið verðmæti af þeim fiski sem er
í vinnslu á hverjum tíma, bætt gæði en

um leið með sem fæstum handtökum.
Mörg fyrir
tæki eru jafn
framt með
Curio flökunarvélar sem til að mynda
vinnur frá
bær
lega með skurðar
vélinni því gæði flakanna sem vélin
fær skiptir miklu máli fyrir endan
lega nýtingu. Markmiðið er auðvitað
að bæta stöðugt gæði framleiðslunnar
enda teljum við Ís
lendingar okkur
vera með besta hrá
efni í heimi, og
það með nokkru sanni,“ segir Ágúst
Sigurðarson.

Tæknivædd ferskf iskv innsla
hjá Skinney – Þinganesi

Í Þorlákshöfn rekur Skinney – 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 kröfuharða viðskiptavini
á mörkuðum innan
lands og utan.
Búnaður vinnslunnar var allur endur
nýjaður fyrir um einu ári síðan, Curio
hausari og flökunarvél ásamt heildar
lausn frá Völku, snyrti
línu, vatns
skurðarvél, bitaflokkara og samvals
flokkara.
Ingvaldur Mar Ingvaldsson, rekstrar
stjóri, var spurður hvort fiskvinnslu
vélar, m .a. skurðarvél sem fyrirtækið
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
vinnslugetu þó svo starfsfólki myndi
ekki fjölga nema um 50%, þá er ekki
nú kleift að auka verðmæti flaka með
því að geta skorið flök niður í ná
kvæmar stærðir bita.
Hefur fiskvinnslan í Þorlákshöfn

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 hráefnisöflun og hafa þeir
staðið sig einstaklega vel bæði í öflun
á hráefni og meðferð á því sem er
lykillinn af því að geta skilað góðri
vöru inn á markaðinn.“
Hver er afkasta
geta hússins á dag
miðað við fulla vinnslu?
,,Ef við erum í þorski eða ufsa sem er
á stærðarbilinu 3-10 kg. höfum við að
jafnaði verið með 25 tonn í gegnum
húsið á 8 klst. vinnudegi.“
Vinnið þið eingöngu þorsk eða koma
fleiri fisktegundir til vinnslu?
,,Að megninu til höfum við verið að
vinna þorsk en í einhverju magni ýsu
og ufsa,“ segir Ing
valdur Mar Ing
valdsson.

onics. Þessi nýju systurskip verða vel
búin í alla staði og í þeim verða íbúðir
fyrir 13 manns. Þau munu taka 244
x 460 lítra kör í lest (um 80 tonn af
ísuðum fiski). Við hönnun skipanna
hefur verið vandlega hugað að allri
nýtingu á orku.
Við hönnun á vinnslu
dekki verður
höfð að leiðarljósi vinnuaðstaða sjó
manna, öflug kæling og góð með
höndlun á fiski. Horft verður til þeirra
gæða og reynslu sem íslenskir fram
leið
endur búa yfir á smíði vinnslu
búnaðar. Alls undir
rituðu full
trúar
fjögurra íslenskra útgerðarfyrirtækja
samninga um smíði á sjö samskonar
skipum. Auk skipanna sem smíðuð
verða fyrir Skinn
ey – Þinga
nes hf.
verða tvö skip smíðuð fyrir BergHugin, tvö fyrir Gjögur, og eitt fyrir
Útgerðarfélag Akureyringa. Fyrstu
skipin koma til landsins í mars og maí
2019.

Tvö ný togskip

Skinney – Þinganes hf. hefur undir
ritað samning um smíði á tveimur
nýjum togskipum. Áætlað er að smíði
hvors skips taki 14 mánuði og er gert
ráð fyrir að skipin verði afhent í októ
ber og nóvember 2019. Skipin eru
smíðuð af VARD í Noregi en fyrir
komulag og val á búnaði er unnið í
samstarf við útgerðirnar. Skipin verða
28,95 m að lengd og 12 m að breidd.
Í skipunum verða tvær aðalvélar með
tveimur skrúfum. Ný kyn
slóð raf
magnsspila verða í skipunum frá Sea

Spriklandi ferskur fiskur á leið í hausun.

Tékkvog frá samvalsflokkara að störfum.

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

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

Vaskar konur á snyrtilínunni.
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SINNIR FISKISTOFA LÖGBUNDNU HLUTVERKI?
Laila Björk Hjaltadóttir á sýningarbás MD Véla á Verk og vit.

MD vélar bjóða upp á
fjölbreytt úrval Solé
Diesel skrúfu og ljósavéla
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.

O

ddný
G.
Harðardóttir
þingflokksformaður
Sam
fylkingarinnar hefur lagt
fram skýrslubeiðni þar sem kallað er
eftir því að Ríkis
endur
skoðun leggi
mat á starfsemi Fiskistofu og hvort
stofnunin nái að sinna lög
bundnu
hlutverki
sínu.
Flutningsmenn
skýrslu
beiðninnar eru á
samt Odd
nýju, þingmenn Samfylkingarinnar
og þrír þingmenn Pírata, Helgi Hrafn
Gunnarsson, Smári McCarthy og
Björn Leví Gunnarsson.
Þann 21. nóvember síðast liðinn komu
fram í fréttaskýringaþættinum Kveik
á RÚV ábendingar um að Fiskistofu
tækist ekki að uppfylla skyldur sínar
lögum samkvæmt, en stofnunin sinnir
m.a. eftirliti með fiskveiðum. Fullyrt
hefur verið að fyrir liggi vísbendingar
um brot a.m.k. gegn lögum um um
gengni um nytjastofna sjávar, sem feli í
sér annars vegar brottkast afla og hins
vegar ranga vigtun afla. Einnig kom
fram að atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðu
neytinu, sem fer með mál
efni
sjávarútvegs, ætti að vera kunnugt um
framangreint.

Í skýrslunni komi m.a. fram:

1.Mat á árangri af eftirlitshlutverki
Fiski
stofu þar sem skoðað verði
sérstaklega:
a. Hvernig staðið hefur verið að
eftirliti með vigtun á afla undan
farin 5 ár
og rannsókn og eftirfylgni brota
mála.
b. Hvernig staðið hefur verið að
eftirliti með brottkasti afla undan
farin 5 ár
og rannsókn og eftirfylgni brota
mála.
2. Hvernig brugðist sé við upp
lýsingum um brot og hvort
á
kveðnum vinnu
reglum sé fylgt
um rannsókn og eftirfylgni 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
nýsköpunarráðuneytis við starf
semi Fiskistofu og viðbrögð ráðu

neytisins við at
huga
semdum um
galla á lögum og reglugerðum sem
torveldað gætu eftirlit Fiskistofu.
5. Hvaða áhrif brottkast og röng
vigtun hafi á upp
lýsingar um
hversu stór hluti auðlindarinnar er
í raun nýttur.
6. Hvaða áhrif röng vigtun sjávar
afla hafa á laun sjó
manna og
tekjur hafna.
7. Ábendingar Ríkisendurskoðunar
um til hvaða að
gerða þurfi að
grípa þannig að Fiski
stofa megi
sem best sinna hlutverki sínu með
eftirliti sem stuðlar að sjálfbærum
og ábyrgum fiskveiðum.
Skýrslunni verði skilað til Alþingis
fyrir 1. júní 2018.
Flutnings
menn telja brýnt að gerð
verði úttekt á málinu enda verður að
telja brot á þessu sviði mjög alvarleg.
Ekki verður við það unað að til séu
hvatar í kerfinu til að fara fram hjá
reglum, sér
stak
lega ekki fyrir fisk
veiðiþjóð sem stærir sig af ábyrgum
og sjálfb ærum veiðum.

Sjávarafurðir voru 56% af heildarút
flutningi til Bandaríkjanna og Kanda

F

jöldi
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
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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.

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, fjármálaog viðskiptastjóri MD Véla, segir

Vél frá Solé Diesel.

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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ICEFISH STYRKIR TVO
AFBRAGÐS NEMENDUR
,,Trúum því að hægt sé að
leyfa meiri loðnuveiði“
-segir Garðar Svavarsson framkvæmdastjóri uppsjvávarsviðs HB-Granda

M

ælingum Hafrannsóknastofnunar 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
Hafrannsóknar
stofnunnar er okkur mikil vonbrigði,”

sagði Garðar Svavars
son, fram
kvæmdastjóri uppsjávarsviðs HB
Granda. ,,Bæði uppsjávarveiðiskip
fyrir
tækisins, Venus og Víkingur,
voru kolmunnaveiðum.
,,Hafrannsóknarstofnun fór tvisvar
yfir áætlað útbreiðslusvæði loðnunnar
nú í vetur og mældi þar loðnu við kjör
að
stæður. Ekki reyndist mark
tækur
munur á niðurstöðum þessa þriggja
mælinga og stofninn var metinn
849.000 tonn. Það vakti furðu okkar
að eftir þrjár yfirferðir með sambæri
legri niðurstöðu skuli óvissa mælinga
vera svo há að ekki sé tilefni til að út
hluta meira en 285.000 tonnum.”
Garðar segir að útgerðarmenn standi
með vísinda
mönnum í þeirri veg

ferð að ná sem best utan um stöðu
loðnustofnsins og tryggja að nýting
hans sé með á
byrgum hætti. Það
verði hins vegar að eiga sér stað mál
efnalegt samtal um hvort núverandi
óbreytt aflaregla sé best til þess fallin
að tryggja há
marks af
rakstur með
á
byrgum hætti. Garðar gerir ráð
fyrir því að þetta samtal muni eiga
sér stað á komandi mánuðum. Verk
efnið núna sé að fara yfir það með
Hafrannsóknastofnun hvaða kostir
eru í stöðunni. ,,Trú okkar var lengi
sú að tilefni var til að leyfa meiri
loðnuveiði, ákvörðun um slíkt er þó
eingöngu tekin ef niðurstaða frekari
mælinga gefur tilefni til þess,“ segir
Garðar Svavarsson.

IÐNAÐAROLÍUR OG SMUREFNI FRÁ MOTUL
Motul er meira en 160 ára gamalt afar sérhæft í hönnun
og framleiðslu á smurefnum.
Smurolíur, gírolíur, vökvakerfisolíur, smurfeiti, hreinsiefni og fl.
Fituhreinsir

Uppfyllir ströngustu kröfur er gerðar eru
í matvælaframleiðslu.

Hjálmhettur kr. 2.443

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

L

ilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, af
henti 20. mars sl. tvo veglega
námsstyrki úr IceFish-menntasjóði Ís
lensku sjávarútvegssýningarinnar við
hátíðlega athöfn í Íslenska sjávarkla
sanum. Styrkina hlutu að þessu sinni
þær Þórunn Eydís Hraundal, nemi í
gæðastjórnun við Fisktækniskóla Ís
lands og Herborg Þorláksdóttir, nemi
í Marel-vinnslutækni við Fisktækni
skóla Íslands. Hvor styrkur er upp á
500 þúsund krónur.
Við afhendingu styrkjanna til
kynnti
Marianne Rasmussen-Coulling, fram
kvæmdastjóri Íslensku sjávarútvegs
sýningarinnar, að ákveðið hefði verið
að veita áframhaldandi námsstyrki úr
sjóðnum næstu tvö árin hið minnsta,
en næsta IceFish-sýningverður haldin
árið 2020.
,,Mér er það heiður að afhenda 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 tækifæri í sjávar
útvegsgreinum,“ sagði Lilja Alfreðs
dóttir, mennta- og menningar
mála
ráðhyerra. ,,Í sjávarútvegi og tengdum
greinum eru að skapast fjölmörg ný
störf samfara auknum rannsóknum,
tækniþróun og nýsköpun, og menntun
og menntastefna hlýtur ávallt að horfa
til þess sem hæst ber í þeim efnum.
Náms
styrkirnir úr IceFish-sjóðnum
örva nemendur til að skara fram úr og
ná árangri í sínum fögum og þeim ber
að fagna.“
Marianne
Rasmussen-Coulling,
fram
kvæmda
stjóri IceFish segir að
sem skipuleggjendur Íslensku sjávar
útvegssýningarinnar
hafi
starfs
menn IceFish ríkan skilning á mikil
vægi áframhaldandi nýsköpunar og
þróunar í út
gerð- og land
vinnslu á
Íslandi.,,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 jákvæð viðbrögð frá styrkþegum
okkar 2017 og okkur er það því mikil
ánægja að geta núna í ár, 2018, styrkt
tvo mjög fram
bæri
lega og efni
lega
nemendur Fisktækniskóla Íslands. 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 ákveðið að halda
áfram þessu verkefni og veita fram
úr
skarandi náms
mönnum í sjávar
útvegsgreinum samsvarandi styrki
næstu tvö árin hið minnsta,“ segir
Marianne Rasmussen-Coulling.
.“
,,Námsstyrkurinn frá IceFish-mennta
sjóðnum upp á 500 þúsund krónur
var ákaflega vel þeginn og jákvæður
stuðningur við nám mitt. Styrkurinn
hjálpaði mér að ljúka menntun minni

í Marel-tækni í Fisktækniskóla Íslands
og tryggja mér starf sem gæðastjóra
hjá fiskeldisfyrirtæki Samherja, Ís
lands
bleikju ehf.“ segir Hall
grímur
Jónsson, handhafi námsstyrks IceFish
2017.
Herborg Þorláksdóttir, nemi í Marelvinnslutækni við Fisktækniskóla Ís
lands segir það mikla upp
hefð að
fá IceFish-styrkinn og hjálpi henni
mikið fjárhagslega. Hún var hætt við
námið, sá ekki fram á að geta fjár
magnað það, enda nýkomin ú öðru
námi. En styrkurinn úr IceFish-náms
sjóðnum gjörbreyti stöðunni.
,,Styrkurinn úr IceFish-námssjóðnum
hjálpar mér að ná lengra á mennta
brautinni í sjávarútvegsfræðum og
styður mig á mörgum sviðum. Hann
er já
kvæð og ó
vænt viður
kenning
fyrir mig persónulega og það hvernig
ég hef lagt mig fram í náminu, og
styrkir þá ætlun mína að halda til
framhaldsnáms í sjávarútvegs- og við
skiptafærði við Háskólann á Akureyri
að loknu námi hjá Fisktækniskóla Ís
lands,“ segir Þórunn Eydís Hraundal,
nemi í gæðastjórnun við Fisktækni
skóla Íslands.

Mikilvægt að fjárfesta í fram
tíðinni

Í kjölfar Íslensku sjávarútvegs
sýningarinnar 2014 gerðu for
svars
menn hennar sér grein fyrir mikil
vægi þess að fjár
festa í fram
tíð
sjávarútvegarins og ákváðu 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
útvegi, sem í sitja Ólafur Jón Arn
björnsson, skólastjóri Fisktækni
skóla íslands, Sigurjón Elíasson,
fræðslu- og þróunarstjóri á alþjóða
sviði Marel, Guð
bergur Rúnars
son,
verkfræðingur og framkvæmdastjóri
Samtaka fiskvinnslustöðva, Örn Páls
son, framkvæmdastjóri Landssam
bands smábátaeigenda, og Bjarni Þór
Jónsson, fulltrúi Mercator Media, Ís
lensku sjávarútvegssýningarinnar á
Íslandi.
Fisktækniskóli Íslands var stofnaður
í Grindavík árið 2010 í þeim tilgangi
að uppfylla kröfur sjávarútvegsfyrir
tækja í veiðum, vinnslu og fiskeldi til
starfsfólks með viðeigandi þjálfun.
Skólinn býður náms
brautir á sviði
sjómennsku, fiskvinnslu og fiskeldi.
Einnig er í boði netagerð eða „veiði
tækni” í sam
starfi við Fjöl
brauta
skólann á Suðurnesjum í Reykjanes
bæ. Í fyrstu var aðeins boðið upp á
tveggja àra grunnnám í Fisktækni en
síðan hefur verið byggt ofan á það
með sérhæfðari nàmsleiðum. IceFis
hnámssjóðnum er einkum ætlað að
styrkja fólk til slíks framhaldsnáms.

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning
fyrir þitt fyrirtæki?
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 Suðurlandi 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.

Ef þetta eru kostir sem henta þínu fyrirtæki og/eða áhugi
er á að skoða málið betur þá tökum við vel á móti þér.

olfus@olfus.is
thorlakshofn.is
Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
480 3800
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ÖFLUGT SAMSTARF FYRIRTÆKJA Í HÚSI ÍSLENSKA SJÁVARKLASANS

S

amkvæmt athugun Íslenska
sjávarklasans á samstarfi fyrir
tækja í Húsi Sjávar
kla
sans
kemur í ljós að um 70% fyrirtækjanna
í húsinu höfðu átt samstarf við annað
fyrirtæki í húsinu á sl. tveim árum.
Þetta hlut
fall er tölu
vert hærra en
fram kemur í niðurstöðum athugana
á erlendum húsum sem bjóða svipaða
þjónustu. Velta má vöngum yfir hver
er ástæða þessa háa hlutfalls samstarfs
fyrirtækja í Húsi sjávarklasans og hvað
önnur sameiginleg vinnurými hér
lendis geti lært af reynslu Húss sjávar
klasans.

Ein helsta á
stæða góðs árangurs
klasafyrirtækja um allan heim er án
efa sú að klasa má sumpart telja eitt
þekktasta form af því sem nefnt hefur
verið deilihagkerfið. Með deilihag
kerfinu er átt við að fyrirtæki eða ein
staklingar leiti nýrra leiða til að sam
nýta auðlindir eða framleiðslutæki.
Í Húsi sjávarklasans 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 fyrirtækin tengjast sjávarút
vegi, annarri haftengdri starfsemi eða
matvælaiðnaði. Húsið hóf starfsemi

árið 2012 og þá voru 10 fyrir
tæki
sem hófu starfsemi í húsinu með um
30 starfs
menn. Fljót
lega eftir opnun
var sett á laggirnar fyrsta opna vinnu
rýmið fyrir frumkvöðla og eru fjögur
slík rými starfrækt í húsinu um þessar
mundir. Árangur sameiginlegra skrif
stofurýma. Samkvæmt úttekt sem gerð
var á vegum Ís
lands
stofu, Sam
taka
iðnaðarins og fleiri aðila árið 2014 í
tengslum við hugsanlega stofnun hug
búnaðarklasa kom fram að jafnvel þó
nokkur hugbúnaðarfyrirtæki væru
í sömu byggingu, í eins konar skrif
stofuhóteli, væru líkur á samstarfi ekki
miklar nema að fyrir
tækin væru að

deila sameiginlegu rými. Skrifstofu
hótel hafa tíðkast víða um heim um
áratugaskeið en sameiginleg 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 sameiginleg rými; funda
rými, kaffistofur, opin rými þar sem
mörg fyrirtæki hafa innuaðstöðu og í
sumum tilfellum viðburðastjórnun af
einhverju tagi sem hefur að markmiði
að ýta undir samstarf og efla samfélag
fyrirtækjanna. Í gegnum sameiginleg
rými skapast grundvöllur til formlegra
og óformlegra samskipta sem geta leitt

af sér ný og ófyrirséð viðskiptatækifæri.

Gæði nýsköpunar og fram
leiðni

Rann
sóknir sem gerðar hafa verið
benda til að með því að raða fólki
saman í sameiginleg vinnurými, aukist
gæði nýsköpunar og framleiðni. Í rann
sókn Harvard háskóla, sem gekk undir
nafninu
Collocation-Collaboration,
voru skoðaðar 35.000 útgefnar greinar
á sviði lífvísinda eftir 200.000 höfunda
sem birst höfðu í 2000 vísindaritum á
tímabilinu 1998-2003. Greinarnar voru
ritaðar innan fjögurra helstu rann
sóknarmiðstöðva á svæði Harvard há
skólans. Niðurstaða rannsóknarinnar
var sú að nálægð höfunda við hvern
annan skýrir hversu mikil áhrif sam
eiginlegar greinar þeirra eru taldar hafa
í vísindasamfélaginu. Önnur rann
sókn sem gerð var á teymisvinnu sýndi
með sama hætti að því nær sem þátt
takendur störfuðu því meiri urðu af
köst hópsins. Samkvæmt athugunum
hjá wework í Bandaríkjunum, sem er
stærsta fyrirtæki í heimi á sviði sam
eiginlegs vinnurýmis fyrirtækja, hefur
um 50% fyrirtækja sem nýta sér að
stöðu í wework verið í samstarfi við
önnur fyrirtæki innan wework. Sam
kvæmt athugun sem gerð var í Húsi
sjávarklasans er þetta hlutfall um 70%
þegar horft er til síðustu tveggja ára.
Engin ein skýring er ugg
laust fyrir
því hvers vegna þetta hlutfall er hærra
í Húsi sjávarklasans en hjá fyrirtæki
á borð við wework. Þó er lík
legasta
skýringin sú að í Húsi sjávarklasans eru
að uppistöðu til fyrirtæki sem tengjast
sjávarútvegi og innlendum matvæla
iðnaði.
Húsið hefur því markað sér vissa sér
stöðu og líklegt má telja að þar sem
stór hluti íbúanna hefur áhuga á haf
tengdum rekstri þá séu meiri líkur á
því að fyrirtækin vinni saman.

Sjávarútvegur
undirstaða velferðar
HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim
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2a + 2b
5x35 cm
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi,ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN
enda stuðlaHF.sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

um heilshugar
Við styðjum heilshugar
Stykkishólmur

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
i sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
slensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Hafmeyjan

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjö

8x2 cm

4

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfj

10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

Seyðisfjarðarkaupstaður

Við styðjum heilshugar

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is
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Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna
- sífellt flóknari verkefni

S

jávarútvegsskóli
Sameinuðu
þjóðanna, sem starfræktur er á
Íslandi, útskrifaði fyrir nokkru
nemendur í 20. sinn. Á þessu skóla
ári tók 21 nemandi þátt í sex mánaða
þjálfunrnámskeiði skólans. Nemendur
komu frá 15 löndum í Asíu, Afríkur
og Karíba
hafi, og var meiri
hlutinn
konur, eða 13 talsins. Átta nemendur
sér
hæfðu sig á sviði mat
væla
fram
leiðslu og gæðastjórnunar, sjö á sviði
stofnmats og veiðarfæratækni, og sex
á sviði sjálfb ærs fiskeldis.

Hópurinn sem
útskrifaðist.

Sífellt f lóknari verkefni

Tumi Tómasson, forstöðumaður
Sjávar
út
vegs
skóla SÞ, sagði við út
skriftina sem var há
tíð
leg þar sem
forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannes
son afhenti nemendum prófgögn, 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 áskorandir, þar með ofveiði á
náttúrurlega stofna. Af þeim sökum
glímdi skólinn við flóknari viðfangs
efni og gegndi mikil
vægu hlut
verki
í að styðja við sjábærni í fiskveiðum
sem væri yfirlýst markmið Sameinuðu
þjóðanna.

Forseti Íslands,
Guðni Th.
Jóhannesson,
afhenti
prófgögn.

Færanlegir
lausfrystar

Allt í einum gám! Auðveldar fjármögnun
Auðvelt að flytja á milli staða. Öflug frysting

Tveir nemendur komu
frá Kína.

á Íslandi!
Áratuga reynsla
Lágværari
Ódýrari

Ísvélar
Öflugar

Amerískar
Hagkvæmar!

Ammoníak
Stærsti og virtasti
framleiðandi heims
Leitaðu tilboða!

íshúsið ishusid.is

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

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

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Volvo Penta á Íslandi

Sími 515 7070
volvopenta.is

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd 1
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Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

BJÖRG EA 7

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar

R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

