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Þessi mynd sýnir fiskana sem verða mögu lega gull náma fram tíðar. Þeir eru smáir og ó frýni legir við fyrstu sýn. Veiðar á svo
kölluðum mið sjávar fiskum gætu, ef allt gengur upp, orðið ný auð lind hafsins. Ná grannar okkar Norð menn horfa nú til þess að 
veiða gull d eplu og lax síld til nota í fóður fram leiðslu í lax eldi. Þar er nánast ó mettandi þörf fyrir prótein og lýsi úr hafinu. Fiski

fræðingar telja að milljarðir tonna séu af þessum fiskum í heims höfunum. Norð menn ætla á næstu árum að eyða sem svarar tæpum 
fjórum milljörðum ís lenskra króna í rann sóknir tengdar nýtingu á stofnum mið sjávar fiska í hafinu milli Ís lands og Noregs. Sjá mið
opnu.

Gullnáma framtíðar?

FJÖLBREYTT ÚRVAL EFNA 

Í FÆRIBÖND OG REIMAR 

FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ
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Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

Strand-
veiðar

Magni í en-
dur-nýjun lífdaga

Fjórir fá að sameinast um  
að framleiða kollagen

 ALDAN, FRÉTTABLAÐ UM SJÁVARÚTVEG 
KEMUR ÚT EINU SINNI Í MÁNUÐI OG ER DREIFT FRÍTT Á ÖLL FYRIRTÆKI OG STOFNANIR Á LANDINU.

„SAMVINNAN 
VIÐ SJÓMENN 
OG ÚTGERÐIR Á 
ÍSLANDI HEFUR 
SKILAÐ MIKLU.“

SJÁ BLS:  4
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Beinar ráðningar til fyrirtækja
Getum ráðið í flestar stöður

ALLT TIL 
FÆRIBANDAGERÐAR

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra innilega til hamingju með daginn!

STRANDVEIÐIN FER RÓLEGAR 
AF STAÐ Í ÁR EN Í FYRRA

Viljayfirlýsing um aukið samstarf Íslands 
og Alþjóðabankans á sviði fiskimála

Að loknum 12 dögum á strand
veiðum var heildar af a flinn 
orðinn 1.319 tonn föstu

daginn 25. maí sl (lok 21. viku). Þetta 
var fimmtungi minna en á sama tíma 
í fyrra. Þetta kemur fram í yfir liti á 
heima síðu Lands sam bands smá báta
eig enda (sma batar.is). 

Að sama skapi eru nú færri bátar á 
veiðum. Í heildina yfir landið eru það 
383 bátar sem landað hafa afla á móti 
451 á sama tíma í fyrra. Það er rétt 15 
prósenta fækkun báta á milli ára. Talið 
er að lág fisk verð á strand veiðum í 
fyrra sumar sé mikil væg á stæða þess 
að bátum hefur fækkað svo mjög milli 
ára. 

Fækkun báta og minni afli er 
sláandi á svæði B. Aflinn þar í lok 
síðustu viku (99 tonn) var innan við 
40 prósent af því sem komið var á land 
í fyrra. 

Á svæði D (en Faxa flóa svæðið að 
Eyja og Mikla holts hreppi er hluti 
af því) er hins vegar betri þátt taka í 
veiðunum. Þar voru 90 bátar byrjaðir í 
síðustu viku á móti 85 í fyrra. 

Á svæði A sem er Snæ fells nes, 
Breiða fjörður og Vest firðir, er veru
legur sam dráttur milli ára. Þar höfðu 
162 bátar landað í síðustu viku en voru 
191 í fyrra. Fækkun báta er þannig 15 
prósent. Aflinn þar í fyrra var orðinn 
633 tonn en var 553 nú. 

Sam kvæmt út gefinni reglu gerð 
um strand veiðar er við miðunar
afli 10.200 tonn. Heildar aflinn sem 
kominn var á land í lok 21. viku var 
því 12,9 prósent. 

Fimm afla hæstu strand veiði bátar 
landsins að loknum 12 veiði dögum 
voru Natali a NS (9.570 kíló), Græðir 
BA (8.787 kíló), Sól BA (8.692 kíló), 
Kolga BA (8.596 kíló) og Jónas SH 
(7.937 kíló).

Guð laugur Þór Þórðar son utan
ríkis ráð herra átti nú í maí sl. 
fund með Lauru Tuck vara

for seta hjá Al þjóða bankanum á sviði 
sjálf ærrar þróunar. 

Á fundinum var skrifað undir 
vilja yfir lýsingu milli Ís lands og Al
þjóða bankans um aukið sam starf á 
sviði sjálf ærrar nýtingar sjávar auð
linda og mál efna hafsins. Í vilja yfir
lýsingunni felst að Ís land styðji við 
verk efni bankans á þessu sviði, bæði 
með ís lenskri sér fræði þekkingu og 
með stuðningi við fiski mál og fiski
manna sam fé lög á þeim stöðum þar 
sem bankinn er með verk efni fyrir, 
til dæmis í VesturAfríku. Sams konar 
sam starf er nú þegar í gildi á sviði 
jarð hita nýtingar. 

„Þetta aukna sam starf við bankann 
er mikil vægur þáttur í að nýta ís lenska 
sér þekkingu í þróunar verk efnum 
og koma henni á fram færi innan al
þjóða stofnana, en á það var ein mitt 
lögð á hersla í skýrslu stýri hóps um 
utan ríkis þjónustu til fram tíðar á 
síðasta ári,“ segir Guð laugur Þór. Á 

fundinum greindi utan ríkis ráð herra 
frá á herslu Ís lands á mál efni hafsins í 
al þjóð legri þróunar sam vinnu Ís lands 
og mikil vægi sam starfs Ís lands og 
Al þjóða bankans á því sviði, enda Al
þjóða bankinn einn mikil vægasti fjár
mögnunar aðili sjálf ærrar þróunar. 

Laura Tuck þakkaði Ís landi fyrir 
góða sam vinnu á sviði sjálf ærrar 
auð linda nýtingar. Hún tók fram að 
stuðningur Ís lands muni nýtast vel í 
verk efnum í aðildar ríkjum bankans. 
Mikil þörf sé á sér fræði að stoð á þessu 
sviði. 

Í apríl aug lýsti utan ríkis ráðu
neytið, í sam vinnu við Ríkis kaup, 
eftir ráð gjöfum til að sinna verk
efnum á sviði sjálf ærrar nýtingar 
sjávar auð linda og verndunar hafsins 
í al þjóð legu þróunar sam starfi. Listi 
um ráð gjafa skapar grunn fyrir þá 
sér þekkingu sem hægt verður að 
leggja til verk efna á vegum Al þjóða
bankans og annarra al þjóða stofnana 
á komandi árum. Opið var fyrir 
skráningar á listann til kl. 12:00, 25. 
maí 2018.

Einar Helgason á Patreksfirði, formaður Strandveiðifélagsins Króks – félags 
smábátaeigenda í Barðarstrandasýslu, er fjórði aflahæsti á strandveiðunum það sem 
af er á báti sínum Kolgu BA.

Svo er að sjá sem áhugi á að stunda strandveiðar hafi dofnað umtalsvert frá því í fyrra.

Guðlaugur Þór og Laura Tuck. Ljósmynd: EBH - mynd
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Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus. 
Rómaður snertiskjárinn, mögnuð sætin, 

há sætisstaðan og einstök veghæðin 
endurspegla sænska natni við smáatriði. 

Aflið og mýktin ásamt einstöku öryggi,
Volvo öryggi, sýna vel sænska snilli 

bílahönnuða Volvo.

 SJÖ SÆTA

LEÐURINNRÉTTING

VÉLARHITARI MEÐ TÍMASTILLI

RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

NÁLÆGÐARSKYNJARI AÐ FRAMAN OG AFTAN

VERÐ FRÁ 8.590.000 KR

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO XC90 AWD

OKKAR SÝN Á LÚXUS

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Volvo_XC90_okkar sýn á lúxus_5x38_20180228_END.indd   1 28/02/2018   13:22
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Er þorskstofninn að 
minnka?

Hafrannsóknastofnun birti á dögunum 
niðurstöður mælinga sinna á stofnum botnfiska 
sem fram fóru hér við land dagana 26. febrúar 
til 21. mars síðastliðinn. Þetta er hið svokallaða 
togararall sem framkvæmt hefur verið með 
sambærilegum hætti árlega á þessum árstíma 
alveg síðan 1985, eða í 33 ár. 

Niðurstöður úr þessum mælingum eru 
mikilvægar fyrir fiskifræðinga til að leggja mat á 
stærð og ástand helstu nytjastofna botnfiska við 
landið, svo sem þorsks, ýsu, ufsa og karfa. Útkoman vegur sömuleiðis 
þungt í ráðgjöf fiskifræðinga um heildarveiði úr fiskistofnunum. Þessi 
ráðgjöf er afgerandi fyrir lífafkomu fólksins í sjávarbyggðum landsins. 
Mörg undafarin ár hafa stjórnmálamenn fylgt henni nánast í hvívetna. 

Margt áhugavert kemur í ljós þegar rýnt er í þessa skýrslu 
Hafrannsóknastofnunar um stofnmælingar botnfiska á Íslandsmiðum 
2018. 

Eitt veldur mér áhyggjum. Það er að stofnvísitala þorsks lækkar 
umtalsvert frá sömu mælinum í mars á síðasta ári. 

 Þegar rýnt er í tölur á grafi sem fylgir þessum leiðara og fengið er 
úr skýrslu HAFRÓ úr marsrallinu, þá virðist sem hér hafi orðið um 20 
prósenta eða fimmtungs lækkun á milli ára. 

 Þorskárgangar frá 2014 og 2015 sem verða burðarásar veiðistofnins 
á næstu árum mælast samkvæmt skýrslunni aðeins nálægt meðaltali í 
fjölda. 

 Í ofanálag eru þorskar í 2015 árganginum horaðir – meðalþyngd 
þeirra er með því lægsta sem sést hafa í einum árgangi síðan þessar 
mælingar hófust 1985. 

 Við þetta bætist svo að nú er ljóst að árgangar frá 2013 og 2016 eru 
lélegir. 

Hverjar verða afleiðingar þessa fyrir matið á stofnstærð þorsksins, 
okkar mikilvæga nytastofns? Þegar þetta er dregið saman er erfitt að sjá 
annað en að veiðistofn þorskins muni vart mælast stækkandi á komandi 
árum. Það þýðir stöðnun eða samdrátt í heildar þorskkvóta. Mat þessa 
árs á stofnstærðinni á að liggja fyrir nú í byrjun júní. Það er svo til 
grundvallar ráðgjöf og ákvörðun um veiðar næsta fiskveiðisárs. 

Undanfarin ár höfum við séð ánægjulega aukningu milli ára í 
stofnvísitölum þorsksins í marsmánuði. Kvótinn hefur aukist að sama 
skapi þó enn sé langt í að á Íslandsmiðum sé veiddur jafn mikill árlegur 
þorskafli og þegar mest var fyrir tíma kvótakerfisins. 

Stofnvísitölur og meðalþyngdir þorsksins í mars vega þungt í 
þeim reiknilíkönum notuð eru til að áætla stærð þorskstofnins. Þetta 
er svo aftur til grundvallar á útreikningu kvóta samvæmt aflareglu. 
Þorskkvótinn á þessu fiskveiðiári er 255 þúsund tonn.  Hver verður 
hann á næsta fiskveiðiári? 
 Magnús Þór Hafsteinsson 
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI  
OG STOFNANIR Á LANDINU

Línurit úr skýrslu Hafrannsóknastofnunar um helstu niðurstöður 
stofnmælinga botnfiska 2018. Rauðu strikin sem eru dregin þvert yfir eru til 
að draga fram aflestur á miðpunktum mæligilda í mars á þessu ári og svo 
árið 2017. Lækkunin milli ára sýnist nema um fimmtungi (20%). 

Þórir Matthíasson framkvæmdastjóri Scanmar á Íslandi:

„SAMVINNAN VIÐ SJÓMENN OG ÚTGERÐIR 
Á ÍSLANDI HEFUR SKILAÐ MIKLU.“

Ég byrjaði hér 2008. Ég er skip
stjórnar lærður, var á sjó í ein
hver 15 ár en fór í land þegar 

ég stofnaði fjöl skyldu. Þá náði ég mér 
í menntun í út gerðar tækni og iðn
rekstrar fræði. Eftir það starfaði ég 
hjá Sæplasti og var þar í langan tíma 
sem sölu og markaðs stjóri. Það voru 
miklir upp gangs tímar hjá fyrir tækinu. 
Síðan var ég fram kvæmda stjóri hjá 
sjávar út vegs fyrir tækinu BGBSnæ felli 
á Dal vík. Síðan kom ég hingað. Heilt 
yfir hef ég verið tengdur við sjávar út
veginn alveg frá því byrjaði að vinna.“ 

Þórir Matthías son fram kvæmda
stjóri Scanmar á Ís landi rekur feril 
sinn í stuttu máli þar sem við sitjum 
í skrif stofum fyrir tækisins á Granda í 
Reykja vík. 

Vel þekkt fyrir tæki 
Scanmar þarf vart að kynna fyrir 

þeim sem starfa við fisk veiðar í sjávar
út vegi. Fyrir tækið hefur um ára
tuga skeið verið með þeim leiðandi 
á heims vísu í fram leiðslu á ýmsum 
búnaði sem mælir og fylgist með 
veiðar færum í sjó. 

Þessi búnaður er þannig að 
nemum er komið fyrir á veiðar færinu 
sem í flestum til fellum eru tog vörpur. 
Þessir nemar senda síðan þráð lausar 
upp lýsingar til mót takara á skipinu 
sem notar veiðar færið. Svona veiðar
færa nemar eru í dag ó missandi á tog
veiðar færum. 

Á Ís landi er það Þórir sem hefur 
yfir um sjón með sölu og þjónustu 
á Scanmarbúnaðinum. „Ég er eini 
starfs maður Scanmar á Ís landi. Mitt 
hlut verk er að sinna sölu, kennslu á 
búnaðinn og allri annari eftir fylgni. 
Svo er það raf einda fyrir tækið Sínus 
sem sér um við halds þjónustu. Það má 
segja að við séum þrír sem störfum við 
þetta. Við þjónustum bæði ís lensk og 
er lend skip sem hingað koma.“ 

Fer tugt sprota fyrir tæki 
Þórir sinnir sínum störfum í 

náinni sam vinnu við móður fyrir tækið 
í Noregi. „Í dag er þetta sam steypa 
sem heitir Scan tech. Undir henni eru 
nokkur fyrir tæki. Scanmar er eitt af 
þeim.Ég er af og til í Noregi. Þá er ég 
hjá höfuð stöðvum Scanmar í bænum 
Årsgård strand sem er yst við Óslóar
fjörðinn vestan megin. Þar starfa um 
40 manns í það heila. Þarna er allur 
búnaður fram leiddur undir einu þaki 
og mjög á huga vert að sjá hvernig 
þessir nemar verða þarna til.“ 

Eins og svo mörg tækni fyrir tæki 
sem síðar hafa blómstrað í tengslum 
við sjávar út veginn þá varð Scanmar 
til sem sprota fyrir tæki sem sinnti ný
sköpun. „Sjálft fé lagið er rúm lega 40 
ára gamalt, stofnað af Norð manninum 
Henning Skjold Larsen og hann á það 
enn.“ 

Upp lýsingar verða að vera réttar 
Þórir hefur skýrt svar á reiðum 

höndum þegar hann er beðinn um að 
skil greina hvaða augum Scanmar líti á 
hlut verk sitt sem tækja fram leiðanda í 
fisk veiðum. 

„Okkar sýn er er að út vega skip
stjórnar mönnum búnað sem gerir 
þeim kleift að átta sig á því 
hvernig veiðar færið 
virki í notkun. 
Það er mikil
vægt að 
veiði hæfni 
vörpu sé 
á vallt há
m ö r k u ð . 
Það er dýrt 
að draga troll. 
F j ö l  m a r g a r 
breytur geta 
haft á hrif á það 
hvernig trollið 
er í drætti. 
Þar má t. d. 
nefna strauma 
og botn lag. Okkar búnaður er fyrst 
og fremst hannaður með það í huga 
að skip stjórnandinn geti fylgst með 
veiðar færinu og átti sig á því hvort allt 
sé í lagi eða ekki. Þetta er allt gert með 
þráð lausum sendingum frá veiðar
færa nemunum upp í brú skipsins. 
Scanmar var fyrsta fyrir tækið sem 
kom með slíkan þráð lausan veiðar
færa nema búnað í fisk veiðunum.“ 

Ýmsar tækni breytingar hafa átt 
sér stað á þeim fjórum ára tugum sem 
liðnir eru frá því fyrstu Scanmar
nemarnir komu fram. „Þróunin í 
þessu hefur verið sú að nemunum á 
veiðar færinu hefur farið fækkandi. 
Að sama skapi hefur hver nemi á hinn 
bóginn gefið frá sér fleiri upp lýsingar. 
Afla nemi getur til dæmis sagt hvort 
afli sé kominn í pokann eða ekki, en 
einnig gefið upp dýpi, hita stig og upp
lýsingar um hvernig pokinn liggur, 
það er hallan á honum fram eða aftur 
og til hliðanna. Sendi tæknin hefur 
líka verið að þróast enda mikil vægt 
að öll sam skipti milli nemanna og 
skipsins séu á vallt góð. Margt sem 
getur truflað þau, svo sem annar 
búnaður og fleira. Það er geysi lega 
mikil vægt að þær upp lýsingar sem 
menn fá frá nemunum séu réttar og 
það þeir geti treyst þeim.“ 

Unnið að nýjungum 
Þrátt fyrir að nemum hafi fækkað 

þá er af nógu að taka á nú tíma trolli. 
„Hefð bundinn togari er með nema á 
báðum tog hlerum. Dragi hann tvö 
troll þá er hann einnig með nema á 
lóðinu. Svo er hann með höfuð línu
mæli og mögu lega flæði nema. Síðan 
erum við að tala um þrjá til fjóra afla
nema. Þannig er hann með eina sex til 
sjö nema á veiðar færinu.“ 

Þessu öllu fylgja síðan full komin 
brúar kerfi þar sem skip stjórnar
menn geta lesið úr þeim upp lýsingum 
sem nemarnir senda þeim úr haf
djúpunum. „Tækninni fleygir fram. 
Ein hvern tímann kemur sjálf sagt að 
því að skip stjórnar maðurinn geti 

hrein lega séð mynd af því 
í raun tíma hvernig 

veiðar færið er að 
vinna, skoðað 

allt veiðar
færið frá 
hlerum og 
aftur úr. 
Þetta mun 

s e n n i  l e g a 
enda ein hvers 
staðar þarna,“ 
segir Þórir. Hann 
bætir því við að 
Scanmar vinni 
nú að ýmsum 
nýjungum sem 
að sjálf sögðu eru 
enn sem komið 

er flokkaðar sem iðnaðar leyndar mál.

Ljós leiðari í tog vírum 
Tækninni við fisk veiðar fleygir 

fram á ótal sviðum. Þórir nefnir sem 
dæmi að nú séu menn farnir að setja 
ljós leiðara inn í tog vírana. 

„Fyrir tækni fyrir tæki eins og 
Scanmar þá felur það í sér mikla 
mögu leika að nýta flutnings getuna 
á upp lýsingum sem slíkt hefur í för 
með sér, til að hanna nýjan og öflugri 
búnað. Við höfum jú haft kapal tengda 
sónara á vörpunum um margra ára 
skeið. Þegar menn eru á hinn bóginn 
komnir með ljós leiðara tengingu við 
veiðar færið þá skapar það mögu
leika á alveg nýjum veru leika. Þetta er 
mjög á huga vert. Tækni fyrir tækin eru 
þegar byrjuð að skoða frekar hvernig 
þau geti nýtt sér tæki færin sem fylgja 
þessu.“ 

Þórir Matthías son nefnir í lokin 
að sam vinnan við út gerð og sjó menn 
sé fyrir tæki eins og Scanmar ó metan
legt. Þróun og hönnun búnaðarins 
miði öll að því að upp fylla óskir 
þeirra sem noti veiðar færin. Þetta sé 
afar dýr mætt á Ís landi og hafi skilað 
miklu í þróunar vinnunni í gegnum 
tíðina. „Sam starf Scanmar við út
gerðar fyrir tæki og sjó menn hefur 
alltaf verið meira á Ís landi heldur en 
annars staðar. Scanmar er jú norskt 
fyrir tæki og það eru auð vitað út gerðir 
í Noregi. En hér á landi er ein hvern 
megin meiri nálgun. Við erum jú 
mjög vel stað settir með fyrir tækið hér 
á Grandanum í Reykja vík og yfir leitt 
stutt að fara um borð í skipin ef þess 
þarf. Sam starf okkar við sjó menn og 
út gerðar menn hér á Ís landi er mjög 
gott og að sjálf sögðu mikil vægt fyrir 
fyrir tæki eins og Scanmar.“

Þórir Matthíasson hefur verið 
framkvæmdastjóri Scanmar á 
Íslandi í tíu ár.  

Scanmar-nemarnir eru látlausir í útliti, ef 
undan er skilinn liturinn, sem gerir þá mjög 
sýnilega. Þessi tæki hafa reynst sjómönnum 
ákaflega vel. Hér er aflanemi. 
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Pantaðu ráðgjöf á brimborg.is

Fyrirtækjalausnir Brimborgar veita fyrirtæki þínu ráðgjöf sem tryggir 
hagkvæmar, sérsniðnar heildarlausnir í bílamálum. Í boði eru yfir 500 
gerðir af fólksbílum, jeppum og atvinnubílum frá 5 heimsþekktum 
bílamerkjum til kaups eða leigu hjá Brimborg. Framúrskarandi 
viðhalds, dekkja- og hraðþjónusta og flotastýring hjá 250 sérhæfðum 
starfsmönnum Brimborgar tryggir fyrirtæki þínu hagræðingu, þægindi, 
sveigjanleika og lengri uppitíma.

HAGRÆDDU. EINFALDAÐU BÍLAMÁL FYRIRTÆKISINS
HEILDARLAUSNIR Í BÍLAMÁLUM

BÍLAR ÞJÓNUSTA FLOTASTÝRING

Fyrirtækjalausnir Brimborgar_2_ 5x15 20180517_END.indd   1 17/05/2018   12:53

 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir 
Hobby húsbílar 
og hjólhýsi

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakk-
myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 560LU Excellent  - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr 
Verð skráð og með virðisaukaskatti.  Athugið að verð  
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL 
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F 
Verð 11.850.000 með vsk
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Magni gengur í 
endurnýjun lífdaga

Magni er sannkallaður hafnarsómi í bryggjustæði sínu í Reykjavíkurhöfn.

Þessi mynd var tekin nú á 
vordögum af dráttarbátnum 
Magna í Reykjavíkurhöfn. Hann 

var fyrsta stálskipið sem Íslendingar 
smíðuðu og var tekinn í notkun 
1955. Saga Magna er einstök og hún 
er samtvinnuð sögu skipasmíða og 
sjávarútvegs á Íslandi.

Magni þjónaði vel á 
Faxaflóasvæðinu, m. a. olíuskipum 
í Hvalfirði, flutningaskipum við 
Grundartanga á fyrstu árum stóriðju 
þar, við gerð Borgafjarðarbrúar og 
að sjálfsögðu bæði fiskiskipum og 

flutningaskipum í Reykjavíkurhöfn.
Síðan 1987 hefur hann legið með 

úrbrædda aðalvél í Reykjavík. Nú 
hafa eldhugar hins vegar tekið sig 
saman og ætla að gera hann upp.  Í 
vetur var hann tekinn upp í slippinn 
í Reykjavík og botn hans hreinsaður 
og málaður.  Nú er unnið reglulega 
um borð í Magna. Hann er málaður 
og hreinsaður ofan sjólínu. Til stendur 
að fá í hann sams konar vél og þá sem 
eyðilagðist fyrir rúmum 30 árum 
síðan. Hver veit nema það hilli undir 
að þetta merka skip sigli á nýjan leik?

Sam keppnis eftir litið heimilar út
vegs fyrirækjunum Sam herja, 
HB Granda, Vísi og Þor birni 

að slá sér saman í fyrir tækinu Colla
gen efh. sem fram leiða á kolla gen úr 
fisk hrá efni til endur sölu. Eftir lit sam
keppnis mála skrifar í á kvörðunar
orðum sínum sem birt voru 23. maí 
sl. að ekki sé „á stæða til að að hafast 
frekar út af sam ein gin legu verk efni 
Sam herja Ís lands hf., HB Granda hf., 
Vísis hf. og Þor bjarnar hf. sem felst í 
sto fnun á fé laginu Colla gen ehf.“ 

Fimm koma saman 
For saga málsins er að út vegs fyrir

tækin fjörgur hafa sam einast um að 
stofna fé lagið Colla gen um fram
leiðslu sam nefnds efnis á samt því að 
leggja fé laginu til hluta fé. 

Þetta er gert í sam vinnu við 
spænska fyrir tækið Juncá Gelatines. 
Það verður fimmti hlut hafinn með 
10,8 prósenta hlut og mun leggja til 
þekkingu á fram leiðslu kolla gens og 
fleiri efna sem fyrir tækið Colla gen á 
að fram leiða. Eignar hlutir ís lensku 
fyrir tækjanna fjögurra verða síðan 
jafn stórir. 

Verk smiðja Colla gen á að verða 
sjálf stæð efna hags leg eining í sér
stöku hús næði með sjálf stæðri stjórn. 
Fyri hugað er að reisa verk smiðju til 
fram leiðslu kolla gens og fleiri skyldra 
af urða í Grinda vík og er einkum litið 
til fisk roðs varðandi hrá efni. Fram
leiðslu af urðir verða seldar til nota 
í fæðu bóta efni, snyrti vörur, lyf og 
ýmiss konar heilsu fæði. 

Nýting á fyrrum úr gangi 
Fram kemur í úr skurði Sam

keppnis eftir litsins að sam runi fyrir
tækjanna í Colla gen ehf. varði fyrst 
og fremst vinnslu af urða úr roði og 
öðrum hlutum fisks sem al mennt sé 
hent: „Taka sam runa aðilar fram að 
ó hjá kvæmi legt sé að veiða fisk í heilu 
lagi og séu út gerðir al mennt reiðu

búnar til þess að selja hluta eða alla 
hluta fisksins fáist fyrir þá á sættan legt 
verð. Gildi að þessu leyti hið sama um 
hausa, flök, roð og bein.“ 

Benda fyrir tækin á að hrá efnið til 
fram leiðslu á kolla geni sé líf rænt og 
hafi lengst af verið á litið úr gangur: 
„Muni Colla gen kaupa roð og annað 
til fram leiðslunnar frá eig endum 
sínum og öðrum eftir hentug leika. 
Ráð gert sé að samið verði við hvern og 
einn hlut hafa Colla gen sér stak lega um 
kaup á hrá efni þegar fyrir liggi hvernig 
inn kaupum fé lagsins verði háttað. Sé 
fyrir hugað að engar sér stakar skuld
bindingar verði í þeim samningum 
hvað varði magn eða annað þannig að 
Colla gen muni verða heimilt að kaupa 
hrá efni af hverjum sem er.“ 

Mikil eftir spurn 
Markaðurinn fyrir sölu á kolla geni 

mun að sögn fyrir tækjanna fjögurra 
hafa undan farin ár verið í vexti. 
Mikil eftir spurn sé eftir kolla geni og 
skyldum af urðum. 

Colla gen verður fyrsta fyrir tækið 
sem fram leiðir kolla gen hér á landi. 
Fyrir tækið verði í dreifðri eignar
aðild út gerðar fé laga og er lends fram

leiðanda sem búi yfir þekkingu. Fyrst 
og fremst verður litið til þess að 
fram leiða kolla gen úr þorskroði sem 
eftir at vikum verði hægt að kaupa af 
hverjum sem er. „Hugsan lega geti 
skapast tæki færi í heil brigðis þjónustu 
til þess að nýta það kolla gen sem fram
leitt verði hér á landi. Skapi Colla gen 
tæki færi fyrir frekari inn lenda fram
leiðslu á kolla gen vörum megi ætla að 
neyt endur njóti góðs af auknu úr vali 
slíkra vara.“ 

Raska ekki sam keppni 
Sam keppnis eftir litið fær ekki 

séð í úr skurði sínum út frá gögnum 
málsins, að sam runi sjávar út vegs fyrir
tækjanna fjögurra í Colla gen ehf. leiði 
til þess að markaðs ráðandi staða verði 
til eða styrkist. 

Ekki verði heldur séð að sam
runinn leiði til þess að sam keppni 
raskist með um tals verðum hætti. Því 
telur Sam keppnis eftir litið ekki á stæðu 
til að að hafast frekar í tengslum við 
þennan sam runa. 

Úr skurð Sam keppnis eftir litsins má 
lesa í heild á heima síðu stofnunarinnar 
sam keppni.is.

Fjórir fá að sameinast um 
að framleiða kollagen

Hvað er kollagen?
Kollagen er meðal mikilvægustu byggingarprótína í bandvefjum 
mannslíkamans. Bandvefir tengja saman hina ýmsu vefi og líffæri 
líkamans og halda þannig skipulagi innan líkamans. 
Kollagen er langalgengasta prótínið í rýmum utan frumna í 
bandvefjum og er því afar mikilvægt. Það kemur fyrir í mismunandi 
byggingarformum eftir því hvar í líkamanum það er og hvaða hlutverki 
það gegnir nákvæmlega, en oftast er það á formi þráða úr peptíðkeðjum 
sem vefjast hver um aðra og veita þannig styrk og þéttleika.
Kollagen er m. a. afar þýðingarmikið í húð þar sem það er mikilvægt 
prótín í miðlaginu   leðurhúðinni. Kollagen er nauðsynlegt til að hún 
haldi stinnleika sínum og fyllingu. Það er því mikið notað í snyrtivörur 
en einnig í lækningaskyni.

AUGLÝSINGADEILD ÖLDU ER 
OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ 

KL. 9:00 – 17:00.

AUGLÝSINGASÍMINN ER 
578-1190

Litið verður til þess að framleiða kollagen úr 
þorskroði sem flett hefur verið af flökum.
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Talið er að geysi legt magn mið
sævis fiska sé að finna í út hafinu 
og yfir land grunnsköntum. 

Þessir fiskar eru uppi í sjó á 100 til 
1500 metra dýpi. Helstu tegundir eru 
gull d epla og lax síldir. Þessir fiski
stofnar hafa nánast ekkert verið nýttir 
af mann kyninu. 

Finnast við Ís land 
Lax síldir munu finnast víða og í 

veiðan legu magni – líka í lög sögu Ís
lands. 

Gull d eplu (Maurolicus mülleri) er 
þannig lýst í fiska bók Gunnar Jóns
sonar fiski fræðings að þetta sé lang
vaxinn og þunn vaxinn mið sævis fiskur, 
7 senti metrar. Hann ber ljós færi. 
Gull d eplan finnst mjög víða í heims
höfunum. Hún heldur sig mest á 100 
til 200 metra dýpi á nóttunni og 200 
til 500 metra dýpi á daginn. Við Ís land 
finnst hún undan öllu Suður landi og 
hefur orðið vart allt til Eyja fjarðar. 

Lax síldin er hins vegar fjöldi 
tegunda af ætt lax sílda (Myctop
hida e). Þetta eru lang vaxnir og þunn
vaxnir mið sævis og djúp fiskar á um 
100 til 1500 metra dýpi. Verða flestar 
tegundir milli 5 og 20 senti metra 
langar. Lax síldir bera ljós færi eins 
og gull d eplan. Af lax síldum finnast 
minnst 10 tegundir í ís lenskum sjó. 
Al gengust á ís lenskum haf svæðum 
og í Norður At lants hafi mun vera 
Ísa lax síldin (Bentosema gla cia le). 

Norð menn mjög á huga
samir 

Eins og fram kemur í við tali hér í 
Öldunni við Einar Skafta son veiðar
færa hönnuð hjá Hamp iðjunni þá eru 
Norð menn byrjaðir að skoða mögu
leikana á að nýta þessar tegundir til 
fram leiðslu á fóðri í lax eldinu. Út gerðir 

upp sjávar veiði skipa í VesturNoregi 
hafa þegar gert til raunir til lax sílda
veiða. Fóður fyrir tækið Hor da for hefur 
einnig tekið þátt í þessu. Það átti aðild 
að kaupum á Lund ey NS til Noregs 
í árs byrjun 2017 en HB Grandi seldi 
skipið þangað þegar Víkingur og Venus 
bættust ný í ís lenska flotann. 

Í Noregi fékk Lund ey nafnið Mok
stein. Nafnið er við hæfi því nýjir eig
endur segjast ætla moka upp með 
henni hreinu gulli. Norskir eldis laxar 
hafa ó mettan lega þörf fyrir fóður. Þeir 
fóru ekki leynt með að skipið ætti að 
valda straum hvörfum í nýtingu nytja
stofna í At lants hafi og skila eig endum 
sínum glóandi gulli í farma vís. Þar 
horfðu þeir til lax sílda veiða með flot
vörpu. 

Fram leiða meltu 
Norð menn virðast ekki ætla að 

veiða gull d eplu og lax síldir í bræðslu 
eins og Ís lendingar gerðu á síðasta ára
tug. Þeir ætla að fram leiða meltu. 

Norska fyrir tækið Hor da for mun 
vera einn af hinum nýju eig endum 
Lundeyjar. Það hefur meðal annars sér
hæft sig í að vinna meltu úr fiska furðum 
sem síðan er notuð til fram leiðslu á 
fóðri fyrir eldis lax. Melta er búin til 
þannig að maura sýru er blandað saman 
við fisk og fisk úr gang. Sýran leysir þetta 
upp þannig að úr verður grautur sem 
er ríkur af eggja hvítu efnum og fitu sem 
nýtist í lýsis fram leiðslu. Senni lega er 
ætlunin að blanda sýrunni beint við 
aflann um borð í skipunum og þannig 
búinn til meltugrautur í lestunum sem 
síðan verður ein fald lega dælt í land 
til fram leiðslu á fóðri og lýsi. Það er 
mikið af fitu og eggja hvíta efnum slíkri 
súpu. „Þetta getur valdið byltingu í 
lax eldinu þar sem þörfin er sí fellt að 
aukast fyrir lýsi og eggja hvítu úr sjávar
af urðum til að nota í fóðrið,“ sagði Odd 
Karsten Østervold í fyrra við norska 
Fi s keribladet. Hann er þekktur frum
kvöðull í norsku at vinnu lífi, stofnandi 
og einn helsti hlut hafi Hor da for og 
hefur byggt fyrir tækið sem eitt það 
helsta á sínu sviði í Noregi. 

Fjórir milljarðar 
Fiski stofa Noregs út hlutaði fyrir 

rúmu ári síðan tæp lega 20 til rauna

veiði leyfum til lax sílda veiða til út
gerða norskra upp sjávar veiði skipa. 
Þar í hóp eru margar af öflugustu upp
sjávar út gerðum Noregs sem hingað til 
hafa einkum ein beitt sér að veiðum á 
tegundum á borð við síld, kol munna 
og makríl. Þessar út gerðir eru í Vestur
Noregi. Norskir fiski fræðingar hugsa 
sér einnig til hreyfings. Haf rann
sókna stofnun Noregs hefur lagt fram 
rann sókna á ætlun fyrir ára bilið 2017 
til 2021. Í henni er á ætlað að eyða alls 
293,5 milljónum norskra króna (tæpir 
4 milljarðar IKR á gengi dagsins) í að 
kanna líff ræði og út breiðslu mið sjávar
fiski tegunda, þróa að ferðir við stofn
mat, veiðar og nýtingu. Megin þungi 
rann sóknanna verður á þessu ári og 
svo 2019 og 2020. Skýrsluna um þetta 
sem ber titilinn „Mesopelagic initi
ati ve“ má finna á vef norsku haf rann
sóknar stofnunarinnar, www.imr.no.

Miðsjávarfiskarnir:

Ónýtt auðlind sem gæti  
skilað miklum verðmætum

Forsíða skýrslu norsku 
hafrannsóknastofnunarinnar 
um rannsóknaáætlun á nýtingu 
miðsjávarfiska. Miklar væntingar eru 
í Noregi um að nýta stofna þeirra til 
framleiðslu á laxafóðri.

„Norð menn 
virðast ekki 

ætla að veiða gull
d eplu og lax síldir í 
bræðslu eins og Ís
lendingar gerðu á 
síðasta ára tug. Þeir 
ætla að fram leiða 
meltu. 

„Maura sýru 
er blandað 

saman við fisk og 
fisk úr gang. Sýran 
leysir þetta upp 
þannig að úr verður 
grautur sem er ríkur 
af eggja hvítu efnum 
og fitu sem nýtist í 
lýsis fram leiðslu.

Íslendingar veiddu laxsíld 
og þá einkum tegundina 
gulldeplu um tíma eftir 
efnhagshrunið 2008. 
Veiðarnar voru stundaðar 
með flotvörpum undan 
Suðurlandi. Gárungarnir 
kölluðu gulldepluna 
„kreppukóð.“ Áhuginn 
á veiðiskapnum dvínaði 
fljótt og veiðar lögðust af 
því gulldeplan þótti erfitt 
hráefni.
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Einar Skaftason hjá Hampiðjunni:

„Leysa þarf úr ýmsum áskorunum 
varðandi gulldeplu og laxsíld“

Einar Skafta syni, veiðar færa
hönnuði hjá Hamp iðjunni var í 
mars sl. boðið að halda erindi á 

ár legri ráð stefnu, „North At lantic Sea
food Forum“ sem þróunar sjóðurinn 
In novasjon Nor ge gekkst fyrir í Björg
vin í Noregi. . 

Í erindi sínu greindi Einar frá til
rauna veiðum Ís lendinga á gull d eplu og 
lax síld fyrir um ára tug síðan, en Hamp
iðjan tók þar þátt í þróun við veiðarnar. 
„Þessar til rauna veiðar áttu sér stað m. 
a. vegna þess að það hafði verið lægð í 
loðnu veiðum. Menn voru á höttunum 
eftir ein hverju sem gæti bætt það upp 
og þá kom gull d eplan til á lita. Frum
kvöðullinn Guð mundur Huginn 
Guð munds son skip stjóri og út gerðar
maður á Huginn VE hóf til rauna veiðar 
í desember 2008 með flot vörpu sem 
hann notaði til loðnu veiða. Þetta gekk 
þokka lega. Skipinum fjölgaði skjótt og 
gull d eplu aflinn varð á stuttri ver tíð um 
40 þúsund tonn á árinu 2009.“ 

Gerjun í gangi 
Þreifingar manna við gull d eplu

veiðarnar urðu þó ekki mjög lang
lífar. „Það var veidd gull d epla nokkur 
næstu árin þarna á eftir en það dró úr 
veiðinni. Kannski voru skil yrðin ekki 
jafn góð og þau höfðu verið í upp hafi. 
Það kom líka í ljós að gull d eplan var 
krefjandi hrá efni til fram leiðslu á fiski
mjöli og –lýsi. Það var mikið salt inni
hald í henni og hún hafði lítið geymslu
þol. Norð menn eru að vinna í að leysa 
þessi mál. Þeir eru að skoða að ferðir 
varðandi salt inni haldið og svo að vinna 
þennan fisk í meltu í stað þess að bræða 
hann. Þetta eru á skoranir sem bætast 
við það sem myndi snúa að okkur sem 
vinnum við hönnun og fram leiðslu á 
veiðar færum.“ 

Menn hafa þó hvorki gleymt gull d
eplu né lax síld. Mikill vöxtur í lax eldi 
hefur leitt af sér nánast ó stöðvandi 
eftir spurn eftir hrá efni í fóður. Laxinn 
þarf bæði prótein og lýsi. Hvort 
tveggja þarf helst að koma úr sjávar
af urðum. „Það er á kveðin gerjun í 
þessum málum. Menn eru að velta 
fyrir sér hvað þurfi að gera. Ég varð 
þess á skynja á ráð stefnunni í Björg vin 
nú í vetur að Norð menn eru nú þegar 
byrjaðir að skoða veiðar og nytjar á 
lax síld og gull d eplu af fullum krafti. 
Gott dæmi um það er ný skýrsla sem 
komin er út á vegum norsku haf
rann sókna stofnunarinar. Norð menn 
hafa nú þegar hafið til rauna veiðar og 

gera ráð fyrir að eyða tæpum fjórum 
milljörðum ís lenskra króna í rann
sóknir á veiðum og vinnslu á lax síld 
fram til 2021. Hvatinn á bak við það 
er að afla hrá efnis í fóður til lax eldis,“ 
segir Einar. 

Gríðar legur líf massi 
Vísinda menn tala nú um að geysi

legt magn sé af þessum fiskum í út
höfunum, en það er krefjandi að veiða 
þá. Það er verið að slá upp tölum um 1 
til 10 milljarða tonna í magni sem sýnir 
að það er enn margt á reiki um stærð 
þessara við fermu fiski stofna í heims
höfunum. 

Enn þá hefur engum tekist al menni
lega að ná þeim í veiðan legu magni. 
„Til raunir til lax síldar veiða hófust fyrst 
um 1975. Rússar reyndu þetta frá 1982 
til 1989 og voru þá á haf svæðum hér 
í Norður At lants hafi. Frá Ís landi hafa 
verið farnir a.m.k. 5 leið angrar í leit að 
Lax síld,Hamp iðjan tók þátt í tveimur af 
þessum leið öngrum, til rauna leið angri 
sem farinn var á Ás grími Hall dórs
syni SFog Huginn VE á Reykja nes
hrygg 2002 Síðan fór rann sókna skipið 
Árni Frið riks son RE í rann sókna leið
angur 2006 en þá fékkst mest 200 kíló 
af hreinni lax síld í stuttu togi 200 sml. 
SSA af Hvarfi í ,“ segir Einar Skafta son. 
Hann bætir við að það þurfi að þróa 
betur veiðar færin og einnig fisk leitar
tækin því oft sé mjög erfitt að greina 
lax síld í mæli tækjum veiði skipanna. 

Þróa þarf veiðar færa tækni 
Margs konar á skoranir bíða þeirra 

sem hugsan lega vilja spreyta sig á 
gull d eplu og lax sílda veiðum. „Þetta 
eru litlir fiskar. Að fanga þá kallar á 
þétt riðin belg og poka með smáum 
möskvum. Þegar slík net eru notuð 
er mikil hætta á að veiðar færið ryðji 
sjó á undan sér. Við það skapist svo
kölluð vatns fötu á hrif. Við prófuðum á 
sínum tíma að nota svo kallað tobis net 
sem notað er á sand síla veiðum, það er 
net með 9 milli metra möskvum. Það 
var mjög við kvæmt. Um leið og menn 
fóru að beygja með svo smáriðin troll 
í drætti þá var eins og hvolfdist úr 
þeim. Betur gekk með net sem notað 
er við loðnu veiðar með19.6 milli
metra riðil,þar sem menn höfðu snúið 
möskvunum með því sem við köllum 
T90 tækni í veiðar færa fræðunum. Þá 
er það þannig að möskvarnir lokast 
ekki þegar átak kemur á vörpuna í 
drætti og trollið nær að sía út sjóinn.“ 

Einar greinir frá því Hamp iðjan hafi 
ekki sett upp nein veiðar færi til veiða 
á lax síld síðan 2006. „Kostnaðurinn 
við svona þróun er mjög mikill, bæði 
fyrir leið angrana 2002 og 2006 var 
notast við hefð bundið Gloríu flot troll 
sem notað var við loðnu veiðar en með 
smærri möskvum neðst í belg og poka. 
Eins og sýndi sig síðar á gull d eplu
veiðum gengur þetta þegar fiskurinn 
þéttir sig nóg. Við þessar veiðar þyrfti 
hins vegar hlut falls lega löng troll með 
minni opnun en hefð bundin flot
troll, líkara krill trollunum. Hugsan
lega myndu veiðar með tveimur eða 
fleirri vörpum sam tímis henta betur 
við þessar veiðar. Annað er að það þarf 
að toga mjög hægt á þessum veiðum. 
Það er mjög krefjandi að draga stórt 
hleraflot troll á litlum hraða með há

marks opnun þannig að efnið í svona 
trollum þarf líka að vera létt. Heilt yfir 
þá þurfum við að hugsa þetta svo lítið 
upp á nýtt“. 

Líf ræði legum spurningum 
ó svarað 

Fiski fræðingar þurfa líka að rann
saka þessar fisk tegundir betur. „Okkur 
skortir líff ræði legar upp lýsingar, 
einkum um það hvar og hve nær 
fiskurinn þéttir sig, hrygnir og þess 
háttar. Svæðin sem við horfum til 
varðandi lax síld er Reykja nes hryggur 
og jafn vel dýpra og lengra úti, svo sem 
suð austur af Hvarfi á Græn landi og út 
af Ný fundna landi. Gull d eplan er svo 
nær Ís landi og þá væntan lega einnig 
við og yfir land grunnskantinum undan 
Suður landi. Allt er þó frekar ó ljóst 

varðandi ýmsa líff r ræði lega þætti eins 
og ég hef rakið. Betra væri að vita sem 
mest um þessa hluti þegar hönnun 
veiðar færa á sér stað.“ 

Annar þáttur sem gæti einnig orðið 
að kallandi úr lausnar efni er að finna 
skip til veiðanna. „Gull d eplan var á 
sínum tíma að veiðast best þegar hún 
gekk upp land grunn kantinn suður af 
landinu um há vetur í desember, janúar 
og febrúar. Þá eru upp sjávar skipin 
oftast upp tekin við loðnu veiðar,“ segir 
Einar. 

Af öllu má vera ljóst að enn er 
nokkuð í land með að það takist að 
skapa arð bærar veiðar á gull d eplu og 
lax síld. Á vinningurinn gæti þó orðið 
gríðar legur, takist mönnum að leysa úr 
þeim á skorunum sem blasa við.
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Friðrik Þór Gunnarsson:

Kaldur gustur veiðigjaldsins í byggðum landsins

Fyrir liggur að veiðigjald í 
sjávarútvegi hækkaði mikið við 
upphaf fiskveiðiársins 2017

2018. Breytingarnar grundvölluðust 
einkum á stórauknum stofni til 
veiðigjalds ásamt niðurfellingu 
sérstakra skuldaafslátta sem gilt höfðu. 

Sé tímabilið september til 
desember 2017 borið saman við sama 
tímabil fyrir árið 2016 þá hækkuðu 
greiðslur sjávarútvegsfyrirtækja 
um tæplega 104%, eða rétt rúmlega 
tvöfölduðust. Ekki verður farið í 
smáatriði við framkvæmd álagningar 
veiðigjalds, en nægir að nefna að 
gjaldið leggst misþungt á fisktegundir, 
fyrirtæki og landshluta. Þá er einnig til 
þess að líta, að núna er verið að greiða 
veiðigjald af afkomu greinarinnar árið 
2015, en aðstæður í dag eru allt aðrar.

Sjávarútvegur er burðarás á 
landsbyggðinni

Samkvæmt gögnum 
Byggðastofnunar um uppruna 
tekna má sjá, að 2,2% tekna íbúa á 
höfuðborgarsvæðinu má rekja til 
sjávarútvegs. Ef litið er til annarra 
landshluta er staðan önnur. Á 
Vestfjörðum standa fiskveiðar og 
fiskvinnsla undir hátt í þriðjungi af 
atvinnutekjum.

Vægi sjávarútvegs er raunar 
meira en 10% alls staðar nema á 
höfuðborgarsvæðinu. Þegar litið er 
til einstakra sveitarfélag er hlutfallið 
hæst í Vestmannaeyjum, 43,6%, og 
svipað á Snæfellsnesi og í Grindavík. 
Meðaltalið á landsbyggðinni er 16,6%, 
eða næstum því átta sinnum hærra en 
það er á höfuðborgarsvæðinu.

Af fyrrgreindum ástæðum 
hefur veiðigjaldið gjarnan verið 
nefnt landsbyggðarskattur. 
Á höfuðborgarsvæðinu eru 
vissulega stór og burðug fyrirtæki, 
en vægi þeirra í efnahagslífi 

nærumhverfisins er ekkert í líkingu 
við það sem gerist á landsbyggðinni. 
Á tímabilinu september til 
desember 2017 var tæplega 81% af 
veiðigjaldsgreiðslum frá fyrirtækjum 
utan höfuðborgarsvæðisins. Hækkun 
veiðigjalds er mest í Norðvestur 
kjördæmi, rúm 142%, en rúmlega 
helmingi minni í Reykjavík, eða 67%.

Þá getur einnig verið athyglisvert 
að skoða sveitarfélögin hvert í sínu 
lagi. Á tímabilinu september til 
desember árið 2017 greiddu fyrirtæki 
í Grindavík rúma 451 milljón króna 
í veiðigjald, sem svarar til um 140 
þúsundum króna á hvern íbúa í 
sveitarfélaginu. Til samanburðar 
greiddu fyrirtæki í Reykjavík rúmar 
634 milljónir eða um 5 þúsund krónur 
á hvern íbúa í sveitarfélaginu.

Burðarstólpar sveiflast til og frá
Hjá mörgum fyrirtækjum er 

veiðigjaldið nú orðið næst stærsti 
einstaki gjaldaliðurinn, á eftir 
launum. Hækkunin kemur sér eðli 
máls samkvæmt illa fyrir öll fyrirtæki. 
Þó má vera ljóst að fyrirtæki eru 
misvel í stakk búin til þess að takast 
á við svo mikla hækkun á einum 
gjaldalið. Og mörg þeirra sem hvað 
lökust voru stödd, hafa fengið á sig 
mesta hækkun. 

Fjöldi fólks; sveitarstjórnarfólk, 
smábátaeigendur, sjómenn, 
fiskverkafólk og fjölmargir íbúar 
sveitarfélaga sem reiða sig á einn eða 
annan hátt á sjávarútveg hafa kvatt sér 
hljóðs og lýst áhyggjum af hækkuðu 
veiðigjaldi. Það er full ástæða til þess 
að hlusta á raddir þeirra, því „…
þegar öllu er á botninn hvolft þá er 
lífið þó umfram allt saltfiskur…“.

Friðrik Þór Gunnarsson, 
hagfræðingur Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi (SFS).

„Hjá mörgum fyrirtækjum er veiðigjaldið nú orðið næst 
stærsti einstaki gjaldaliðurinn, á eftir launum.

Friðrik Þór Gunnarsson.

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
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veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

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

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

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_148x210mm_20170829.indd   1 29/08/2017   14:32
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Magnús Þór Hafsteinsson 
hefur tekið við af Geir 
Guðsteinssyni sem ritstjóri 

Öldunnar. Það tölublað sem lesandi 
hefur í höndum er það fyrsta undir 
stjórn Magnúsar. 

Magnús Þór hefur víðtæka 
reynslu af blaða og fréttamennsku 
í ritmiðlum, útvarpi og sjónvarpi 
auk þess að vera höfundur bóka 
um sögu seinni heimsstyrjaldar á 
hafsvæðunum við Ísland. Magnús 
er menntaður í sjávarútvegsfræðum 
(fiskeldi og með meistaragráðu í 
fiskifræði) frá háskólum í Noregi. 

 „Ég hef alltaf haft brennandi áhuga 
á öllu sem tengist sjávarútvegi og 
hlakka mjög til að kljást við þá áskorun 

sem felst í því að ritstýra Öldunni,“ 
segir Magnús Þór. Hann hefur verið 
ritstjóri landshlutafréttablaðsins 
Vesturlands síðan í apríl 2016. 

Vesturland er gefið út 
hálfsmánaðarlega af útgáfunni 
Fótspor, sem einnig gefur út Ölduna 
einu sinni í mánuði. „Magnús Þór 
hefur skilað mjög góðu verki sem 
ritstjóri Vesturlands undanfarin tvö 
ár. Hann mun ritstýra því blaði áfram. 
Ég fagna því mjög að hann taki nú 
við því að ritstýra Öldunni,“ segir 
Ámundi Ámundason útgefandi og 
eigandi Fótspors. 

Öll blöð Fótsporsútgáfunnar má 
lesa rafrænt á vefnum fotspor.is.

Nýr ritstjóri Öldunnar

TVÖ GLÆSIFLEY FRÁ 
KÍNA – ÍSLENSK HÖNNUN

Eins og öllum sem fylgjast með 
sjávarútvegi er kunnugt þá hefur sú 
gleðilega þróun orðið að fjölmörg 
ný fiskiskip bæst við íslenska flotann 
á undanförnum misserum. Á 
dögunum fengu Vestmannaeyingar 
og Ísfirðingar sitt hvora nýsmíðina í 
hendur. 

 Þetta eru skuttogararnir og 
systurskipin Breki VE og Páll Pálsson 
ÍS. Skipin eru íslensk hönnun frá hendi 
Sævars Birgissonar hjá Skipasýn, 
en voru smíðuð hjá Huanghai 
Shipbuildin skipsmíðastöðinni í Kína. 
Breki er í eigu Vinnslustöðvarinnar 
í Vestmanneyjum en Páll Pálsson 

tilheyrir Hraðfrystihúsinu  Gunnvöru 
í Hnífsdal.

Nýsmíðarnar eru mjög öflugir 
togarar, 50 metrar að lengd og 
13 metra breiðir. Þeir eru hvor 
um sig búnir þremur rafdrifnum 
togvindum og geta dregið tvær 
botnvörpur samtímis. Með því að 
stækka skrúfurnar og hægja á þeim 
er mögulegt að fá meira afl með 
minni orku svo jafnvel getur munað 
allt að 40%. Við þetta næst mikill 
eldsneytissparnaður. Mikil áhersla 
verður lögð á að hámarka aflagæði um 
borð í skipunum og aðbúnaður áhafna 
er eins og best verður kosið. 

 Páll Pálsson ÍS 102 var 
skírður með formlegum hætti á 
Ísafirði um hvítasunnuhelgina að 
viðstöddu fjölmenni en mörg ár 
eru síðan Vestfirðingar hafa fagnað 
nýsmíðuðum togara. Skírnardagur 
Breka VE 61 er svo föstudagurinn 1. 
júní í Eyjum. Athöfnin markar upphaf 
sjómannadagshelgar í hinum mikla 
útvegsbæ Vestmanneyjum. Eftir það 
verður Breki til sýnis auk þess sem 
ný frystigeymsla Vinnslustöðvarinnar 
verður opin almenningi. 

 Báðir togararnir verða 
komnir á veiðar hér við land nú í 
sumar. 

Breki VE siglir fánum prýddur fyrsta sinni inn í heimahöfn 
sína á Heimaey.
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ÓSKUM SJÓMÖNNUM  
TIL HAMINGJU MEÐ 
SJÓMANNADAGINN

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Snæfellsbær Stykkihólmsbær 

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Hlýraflök í afþýðingu.

FJARÐABYGGÐ

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-
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Bókarumsögn:

Gagnleg bók en morandi í prentvillum

Titill bókar: 

Fiskveiðar 

– fjölbreyttar áskoranir

Höfundur: Óli Samró

Þýðandi: Hjörtur Gíslason

Útgefandi: Óli Samró

Reykjavík, 2017

187 síður

Það hefur lengi verið þörf fyrir 
að teknar væru saman í eina 
bók á íslensku lýsingar á þeim 

útfærslum sem þjóðir heims hafa 
kosið sér í fiskveiðistjórnunarmálum. 

Í fyrrasumar kom út hér á landi 
bók sem einmitt er ætlað að varpa 
ljósi á það hvernig ólík lönd hafa 
kosið að haga sínu skipulagi og 
stjórnun innan sjávarútvegsins. 
Bókin heitir Fiskveiðar og fjölbreyttar 
áskoranir. Hún er eftir færeyska 
viðskiptafræðinginn Óla Samró. 
Hann hefur um margra ára skeið 
sinnt fjölbreyttri ráðgjöf í sjávarútvegi 
bæði í Færeyjum og víða um heim. 
Óli hefur unnið bæði fyrir einkaaðila 
og stjórnvöld. Sem formaður nefndar 
sem leggur til fjölda sóknardaga 
færeyskra fiskiskipa í lögsögu Færeyja 
var hann um margra ára skeið 
einn af lykilmönnum í færeyskri 
fiskveiðistjórnun. Með störfum 
sínum hefur Óli aflað sér víðtækrar 
þekkingar á sjávarútvegsmálum og 
fiskveiðistjórnun á alþjóðavettvangi. 

Árið 2015 hófst Óli svo handa við 
að taka saman í eina bók lýsingu á því 
hvernig 18 valin lönd eða ríkjasambönd 
stýra sínum sjávarútvegsmálum. 
Þetta eru Færeyjar, Ísland, Noregur, 
Evrópusambandið, Danmörk, 
Marokkó, Máritanía, Namibía, 
Falklandseyjar, Kanada, Bandaríkin, 
Perú, Síle, Japan, SuðurKórea, 
Nýja Sjáland, Ástralía og Óman. 
Óli skrifar í inngangi að ákveðið 
hafi verið að fjalla einungis um lönd 
þar sem skipan fiskveiða sé hluti 
af opinberri lagasetningu og þau 
séu skrásett hjá Landbúnaðar og 
matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(FAO). Auk kafla um einstök lönd 
eru svo í bókarbyrjun stutt yfirlit 
um þróun fiskveiðistjórnunar og 
þá grundvallar hugmyndafræði 
sem liggur að baki því að menn 
telja nauðsynlegt að stýra sókninni 
í fiskistofnana. Bókin var gefin út í 
Færeyjum sumarið 2016 og svo ári 
síðar hér á Íslandi í þýðingu Hjartar 
Gíslasonar sjávarútvegsblaðamanns til 
margra ára á Morgunblaðinu en nú á 
vefmiðlinum kvotinn.is. 

Sjávarútvegurinn skiptir Íslendinga 
miklu máli. Í honum er stunduð 
verðmætasköpun úr dýrmætri 
endurnýjanlegri auðlind sem eru 
fiskistofnarnir. Greinin er iðulega í 
sviðsljósinu og þarf ekki að koma á 
óvart. Allt þetta þarf vart að rekja fyrir 
þeim sem á annað borð fylgjast með 
þjóðfélagsumræðunni. 

Það var með nokkurri 
eftirvæntingu að ég opnaði bók Óla 
Samró og hóf lesturinn. Ég hef lengi 
saknað þess að til væri svona rit á 
íslensku þar sem hægt væri að finna 
upplýsingar um fiskveiðistjórnun í 
hinum ýmsu löndum. Mér hefur oft 
þótt umfjöllun um sjávarútvegsmál 
hér á landi of sjálfhverf, að Íslendingar 
geri of lítið af því að kynna sér og ræða 
hvernig þessum mikilvægu málum er 
háttað í öðrum löndum. Þá horfi ég 
ekki síst til nágrannalanda sem búa við 
svipaða verk og þjóðfélagsmenningu 
og nýta sömu tegundir nytjastofna og 
við. 

Höfundinum tekst ágætlega upp 
í fyrstu þremur köflum bókarinnar 
þar sem hann dregur upp mynd af því 
hvernig og hvers konar rammar hafa 
verið dregnir upp í umgjörð fiskveiða 
í heiminum fram á þennan dag. Þetta 
er almenn umfjöllun um flókin mál. 

Stefin eru þekkt úr umræðunni þar 
sem tekist er á um stjórnmálalegar 
áherslur og stefnur. Útfærslur ríkja og 
ríkjasambanda á sjávarútvegsstefnu 
eru mismunandi. 

Í seinni hluta bókarinnar 
er síðan tekið til við að lýsa 
fiskveiðistjórnunarkerfum einstakra 
ríkja og ríkjasambanda sem  tekin 
eru til umfjöllunar. Mér þótti 
mestur fengur að umfjöllun um 
tilhögun sjávarútvegsmála í ríkjum 
Evrópusambandsins, í Færeyjum og 
í Noregi. Ég saknaði hins vegar þess 
að ekkert væri fjallað um það hvernig 
málum er háttað í Grænlandi og 
Rússlandi. 

Umfjöllunin um Færeyjar og Noreg 
er gagnleg en hefði að mínu mati 
mátt vera miklu ítarlegri. Í báðum 
löndum hafa stjórnvöld að mörgu leyti 
kosið að fara aðrar leiðir heldur en á 
Íslandi. Það hefði verið dýrmætt fyrir 
umræðuna hér á landi að fá enn meiri 
fróðleik um sjávarútvegsmál í Noregi 
og Færeyjum í bók af því tagi sem 
Óli Samró hefur skrifað. Sömuleiðis 
er fengur að umfjölluninni um 
fiskveiðistjórnun Evrópusambandsins 
og annarra landa. 

Við lestur bókarinnar fannst mér 
fljótt sem bókin bæri öðrum þræði 
keim af því að hún væri hugsuð sem 
kennslubók. Það er að sjálfsögðu 
enginn ókostur. Svona bók ætti 
einmitt að nýtast námsfólki vel. 
Sjávarútvegsmál eiga það til að vekja 
heitar tilfinningar og deilur enda 
hápólitísk í eðli sínu. Óli Samró 
gætir sín vel á því að greina frá með 
hlutlausum hætti. Bók hans er ágætt 
innlegg í umræðuna svo langt sem 
hún nær, þó ég hefði eins og fyrr segir 
viljað sjá hana ítarlegri. Ég hefði glaðst 
með 500 síðna doðrant í höndunum 
því hér er verið að greina frá hlutum 
sem skipta máli. 

Eitt er það sem er veruleg 
lýti á bókinni. Svo er að sjá sem 
prófarkalestri hafi verið verulega áfátt. 
Ég hef lesið margar bækur um dagana, 
en enga með jafn mörgum meinlegum 
prentvillum og í þessari bók. Bókstafir 
og orð hafa dottið út. Sums staðar er 
þýðingin og setningaskipan beinlínis 
klúðursleg. Á nokkrum stöðum er 
látið hjá líða að þýða færeyska, norska, 
danska og enska texta yfir á íslensku. 
Það er vart ofmælt að þetta handrit 
hefði mátt lesa betur yfir áður en það 
fór í prentun. 

Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri

„Höfundinum 
tekst ágætlega 

upp í fyrstu þremur 
köflum bókarinnar 
þar sem hann dregur 
upp mynd af því 
hvernig og hvers 
konar rammar hafa 
verið dregnir upp í 
umgjörð fiskveiða 
í heiminum fram á 
þennan dag.
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Þú ert alltaf í góðu sambandið við nýja SS4 hleranemann frá Scanmar.

SS4 gefur þér upplýsingar um marga mismunandi þætti samtímis m.a.

• Fjarlægð  • Halla (pits og roll)  • Dýpi  • Hita

Stuttur hleðslutími, aðeins 1,5 klst.

Stillanlegur sendistyrkur – hefur áhrif á rafhlöðuendingu*

Scanmar búnaður er þekktur fyrir áreiðanleika, endingu og lága bilanatíðni sem á sér ekki hliðstæðu.

Vertu í góðu sambandi!
Rafhlöðuending í allt að 700 klst.*

Scanmar ehf. • Grandagarði 1a • 101 Reykjavík • Sími: 551 3300 / 691 4005 • Fax: 551 3345 • Netfang: scanmar@scanmar.is

www.scanmar.no

*12 mánaða ábyrgðartími á rafhlöðu.

ábyrgð
5ára*

ábyrgð
5ára*

Nýr SS4 hleranemi frá Scanmar

SkilafreStur 
framboðSliSta
vegna sveitarstjórnarkosninga í
Sveitarfélaginu Vogum 26. maí 2018

Vakin er athygli á að framboðsfrestur rennur út kl. 12 á  
hádegi þann 5. maí. Tekið er á móti framboðslistum í  
Álfagerði á milli kl. 10-12 þennan sama dag.

Leiðbeiningar fyrir þá sem hyggjast bjóða fram lista:
n Framboðslisti skal tilgreina skýrlega fullt nafn  

frambjóðenda, kennitölu þeirra, stöðu og heimili,  
til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir eru í kjöri.

n Gæta skal að reglum um hámarks- og lágmarksfjölda á lista.
n Listi með nægilegum fjölda meðmælenda þarf að fylgja. 

Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili.
n Tilnefna þarf tvo umboðsmenn.
n Tilgreina ber nafn framboðs.
n Heimilt er að skila inn með listanum beiðni um tiltekinn 

listabókstaf.

Frekari upplýsingar má finna á vef stjórnarráðs Íslands.

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 A

ct
av

is
 7

1
1

0
3

0
 

Betolvex

B-12

Fæst án
lyfseðils

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

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk

Þú færð sjávarútvegslausnir 
     í áskrift á navaskrift.is.

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju

með daginn.
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VILT ÞÚ AUGLÝSA Í ÖLDUNNI? SÍMINN ER 578-1190 AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Nor ræna strand menningar há
tíðin „Nor disk kust kultur“ 
verður haldin á Siglu firði 

dagana 4. – 8. júlí 2018. Há tíðin er 
sú sjöunda í röðinni. Hún ber yfir
skriftina: „Tón list við haf og strönd.“ 

Á sama tíma fer Þjóð laga há tíðin 
fram. Au þess fagnar Siglu fjörður 
100 ára kaup staðar af mæli og 200 ára 
verslunar sögu. Þjóðin heldur svo upp 
á aldar af mæli sjálf stæðis og full veldis 
Ís lands. 

Mark mið há tíðarinnar er að vekja 
at hygli á strand menningu þjóðarinnar 
sem einum merkasta horn steini í 
menningar arfi hennar og sögu. Þetta 
er gert með því að gefa sér fræðingum 
og al menningi tæki færi á að hittast, 
læra, miðla og skapa tengsl. Mark
miðið er einnig að styðja strand
menninguna í allri sinni fjöl breytni og 
kynna hana fyrir al menningi. 

Á há tíðinni fara fram sýningar 
og vinnu stofur, allir börn og full
orðnir geta verið þátt tak endur og 
notið þeirrar dag skrár sem í boði er. 
Á há tíðinni verður sýnt hand verk, 
bæði gamalt og nýtt, og hvernig hægt 
er að nýta söguna til at vinnu og ný
sköpunar. Hand verks fólk verður við 
vinnu sína og sýnir og kynnir verk 
sín. Bátar verða smíðaðir og sýndir og 
boðið er upp á kvik mynda sýningar, 
tón list, mynd list, leik list og dans og 
börn geta sótt vinnu smiðjur. 

Há tíðin er haldin í sam starfi við 
Þjóð laga há tíðina, Síldar minja safnið 
og sveita fé lagið Fjalla byggð. Hafir þú 
á huga á þátt töku eða viljir fá nánari 
upp lýsingar vin sam legast hafðu sam
band við Sigur björgu Árna dóttur í 
síma 823 4417 eða með tölvu pósti á 
net fangið sibba.arna@gma il.com.

Strand menning 
á Sigló
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