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fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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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

Fyrir hausningu, flökun, roðflettingu og brýningu, að sjálfsögðu er hægt að stilla vélarnar fyrir ólíkar fisktegundir
Háþróaðar fiskvinnsluvélar, hannaðar með bestu nýtingu og meðhöndlun hráefnis í huga
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Aflakóngur 
strandveiðanna

Breiðfirskur 
bláskeljabóndi

NOR-FISH-
ING 2018

„Ekkó er byltingarkennd 
nýjung í hönnun toghlera“

SÍÐA 8 OG 9

Strandveiðar sluppu fyrir horn
Strandveiðitímabili ársins lauk nú um mánaðarmótin. 

Aflabrögð voru þokkaleg í sumar en flestir sammála um 
að tíðin hafi verið mjög erfið. Sumarið var bæði vindasamt 

og kalt. Um 50 færri bátar stunduðu veiðar í ár samanborið 
við 2017. Í sumar tóku 548 strandveiðibátar þátt í veiðunum. 
Heildaraflinn nú varð 9.770 tonn sem er nokkurn veginn það 

sama og í fyrra. Heildarpotturinn sem var settur í strandveiðar 
í upphafi vertíðar var 10.200 tonn þannig að hann náðist ekki 
alveg. Í þessu tölublaði Öldunnar má lesa viðtal við Stefán 
Jónsson skipstjóra og útgerðarmann á Grími AK 1 en hann varð 
aflahæstur strandveiðimanna yfir landið nú í sumar. 

SJÁ BLS. 2.

Hafey BA 96 við strandveiðar á Patreksfirði í sumar. 
Í baksýn trónir sjálfur Hafnarmúlinn – alltaf jafn fagur og 

tignarlegur.
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SKAGAMAÐUR AFLAKÓNGUR 
ÍSLANDS Á STRANDVEIÐUM 2018

Strand veiði tíma bili ársins lauk 
um mánaðarmótin. Heildar 
strand veiði aflinn varð um tíu 

þúsund tonn og voru um 90 prósent 
af því þorskur. Þetta er á líka afli og í 
fyrra. Tíðin var oft erfið í sumar og 
48 færri bátar stunduðu veiðarnar á 
lands vísu nú saman borið við síðasta 
ár. Fleiri veiði dagar í hverjum mánuði 
og hækkandi þorsk verð eftir því sem 
leið á sumarið gerði það þó að verkum 
að aflinn varð þrátt fyrir allt svipaður 
og í fyrra. Afla hæsti strand veiði
báturinn yfir landið er Grímur AK 1 
frá Akra nesi en skip stjóri hans og út
gerðar maður er Stefán Jóns son. 

Á nægður á Arnar stapa 
„Ég er búinn að veiða 47 tonn í 

sumar. Af því eru um 32 tonn þorskur, 
tæp 15 tonn ufsi og svo rúm 600 kíló 
af karfa. Ég væri í vondum málum og 
búinn að veiða allt of mikið af þorski 
ef ég væri ekki með allan þennan ufsa 
í heildar aflanum,“ sagði Stefán Jóns
son og brosti þegar Vestur land hitti 
hann að máli í síð sumars blíðunni um 
síðustu helgi. 

Stefán má vel við una. Hann er afla
kóngur Ís lands á strand veiðunum 2018 
og fiskaði ná lega tvö falt meira en hann 
gerði á ver tíðinni í fyrra. Þá var hann 
alls með 26 tonn. Í sumar réri Stefán 
ein göngu frá Arnar stapa á Snæ fells
nesi. „Á fyrri ver tíðum hef ég róið bæði 
frá Arnar stapa og síðan Tálkna firði 
þegar leið á sumarið. Það var mjög gott 
að vera á Vest fjörðum en nú í sumar 
réri ég bara frá Arnar stapa. Þar er mjög 
þægi legt að vera. Þjónustan bæði hjá 
höfninni og markaðnum er mjög góð.“ 

Ufsinn er drjúgur 
Að spurður upp lýsir skip stjórinn 

á Grími AK 1 að hann hafi ekki þurft 
að sækja langt frá Stapanum til að setja 
í allan þann fisk sem hann dró á land 
þar í sumar. „Ég hef sótt á slóð þar sem 
bæði er góður þorskur og síðan vænn 
ufsi. Þarna er síld sem bæði stór þorskur 
og stórufsi eru að eltast við.“ 

Nýjar reglur sem inn leiddar voru 
í strand veiðunum rétt fyrir upp haf 
ver tíðar í maí byrjun hafa gert það að 
verkum að nú getur borgað sig að eltast 
við ufsann. „Áður reyndi maður að 
forðast ufsann því hann taldist til þess 
heildar afla sem veiða mátti dag lega á 
strand veiðunum. Með nýju reglunum í 
vor var ufsinn settur utan við þetta. Þá 
opnaðist hvati til að reyna að ná honum 
sem meðafla með þorskinum. Þetta hef 
ég gert í sumar. Það hefur gengið ó trú
lega vel. Ufsinn þarna við Snæ fells nesið 
er mjög vænn, allt upp í 20 kílóa fiskar. 
Þannig telur það fljótt þegar þeir eru 
að taka á færin hjá manni. En auð vitað 
er synd að verðin skuli ekki vera hærri 
fyrir ufsann því það er ekkert að honum 
sem mat fiskur. En markaðurinn segir 
þetta.“ 

Sáttur með þorsk verðin 
En hvað var Stefán þá að fá fyrir 

ufsann í sumar? „Ja....,“ svarar hann og 
dregur seiminn en bætir svo við: „Ég 
held að meðal verðið á honum sé að 
mig minnir um 72 krónur á kílóið, og 
hann hefur kannski verið að fara upp 
í 90 krónur. Það má segja að ufinn geti 
verið á pari við smá þorskinn.“ 

Stefán út skýrir þetta nánar og veitir 
um leið inn sýn í refil stigu hag fræði 
strand veiði sjó mannsins. Það eru flókin 
fræði. „Um daginn fór smár þorskur 
á 70 krónur kílóið á markaðnum. Af 
því þarf maður svo kannski að borga 
20 krónur af þorsk kílóinu í veiði leyfis
gjöld. Maður greiðir hins vegar ekkert 

veiði gjald af ufsanum á strand veiðum. 
Það eru frjálsar veiðar á honum í 
þessum veiði skap og Haf ró sjóðurinn 
svo kallaði fær til sín fimmtung af afla
verð mæti hans. Þegar upp er staðið 
getur ufsinn því gefið manni svipað og 
minni þorskur.“ 

Fisk veiðar snúast um peninga og 
við höldum á fram að ræða um verð
lags málin. Er afla kóngurinn sáttur við 
verðin fyrir þorskinn í sumar? „Já, já. 
Alla vega miðað við hvernig það var í 
fyrra þá getur maður ekki verið annað 
en sáttur, þó þorsk verðin séu í sjálfu sér 
lág fyrir svona góðan fisk. Meðal þorsk
verðið hjá mér hefur verið 254 krónur 
nú í sumar.“ 

Vill bæta kerfið frekar 
En fisk veiðar snúast líka um pólitík 

– lög og reglur. Eins og fram kom hér 
að ofan var reglu verki strand veiðanna 
breytt í vor. Hvað segir Stefán Jóns son 
um þær breytingar? „Ég er mjög sáttur 
við þær. Þetta voru skref í rétta átt.“ 

Stefán dregur þó enga dul á að hann 
vill sjá að kerfið verði enn betra. „Í dag 
er þetta þannig að maður hefur 12 virka 
daga í mánuði þar sem bara má veiða 
á kveðið magn af þorski dag lega og 
maður þarf að vera búinn með veiði
ferðina innan á kveðins tíma. Innan 
allra þessara tak markana á maður fullt 
í fangi með að nýta alla þessa 12 daga 
í hverjum mánuði. Ég tala nú ekki 
um eins og tíðin er búin að vera erfið 
í sumar. Ég myndi vilja sjá breytingar 
þar sem heimilt yrði að róa til dæmis 
á sunnu dögum og öðrum svo kölluðum 
rauðum dögum. Það mætti líka vera 
þannig að menn hefðu bara heildar 
skammt yfir vikuna sem þeir mættu 
veiða en á móti kæmi að viður lög yrðu 
strangari ef þeir færu fram yfir það í 
afla,“ segir hann. 

Sam staða gefur styrk 
Svo bætir Stefán við að hann vilji 

nota tæki færið til að koma á fram
færi hvatningu til manna um að styðja 
við Lands sam band smá báta eig enda. 
„Menn eiga að vera í fé laginu en ekki 
utan þess. Því öflugri sem fé lags sam tök 
smá báta sjó manna eru, þess betra fyrir 
heildina. Við verðum að vera með fé lag 
og standa saman, vera sterkir.“ 

Skaga maðurinn og afla kóngurinn 
Stefán Jóns son hefur stundað smá báta
út gerð til fjölda ára. Hann er marg
reyndur bæði í sjó sókn og út gerð. „Ég 
var í daga kerfinu svo kallaða hjá smá
bátunum hér áður fyrr og var mjög 
sáttur við það. Mér þykir mjög leiðin
legt að það skyldi hafa verið lagt af. Ég 
ætlaði að hafa þetta að lifi brauði mínu 
árið um kring en það gekk ekki. Nú 
stunda ég húsa smíðar hér á Akra nesi á 
haustin, veturna og vorin en fæ svo frí 
til að fara á strand veiðarnar yfir sumar
tímann.“

Stefán Jónsson skipstjóri og 
útgerðarmaður á Grím AK 1 var kankvís 
og léttur í lundu í sumarblíðunni heima 
á Akranesi um síðustu helgi. Þó sumarið 
hafi verið rysjótt er hann sáttur nú 
þegar dregur að hausti.

Grímur AK 1 uppi á landi á 
vordögum heima á Akranesi þar 
sem verið var að gera bátinn 
klárann fyrir strandveiðivertíðina.
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Fengsælum sjómönnum kann að þykja freistandi að hlaða 
bát sinn út í hið óendanlega. Það getur hins vegar skapað 
mikla hættu þar sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra 
slysa. Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn. og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda
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Af náttúrunytjum 
Ísland byggðist vegna þess að hingað kom fólk í leit að 

náttúruauðlindum sem hægt væri að nytja til fæðu og klæða. 
Náttúruauðlegðin var nýtt með veiðum og landbúnaði. Enn í dag, 
rúmlega þúsund árum síðar, eru náttúrunytjar grundvöllur búsetu og 
velferðar á Íslandi. Við stundum enn bæði búskap og veiðar. Seinni tíma 
auðlindanýting á borð við ferðaþjónustu og raforkuframleiðslu fellur 
svo að sjálfsögðu undir náttúrunytjar. 

Við erum mjög lánsöm að búa við þær 
aðstæður að okkar auðlindir eru endurnýjanlegar. 
Ef við umgöngumst þær af gát og skynsemi, lifum 
með náttúrunni, þá eru þær óþrjótandi. 

Hvalir hafa verið nýttir hér á landi síðan land 
byggðist. Þeir voru reyndar ekki veiddir framan 
af öldum enda bjuggu íbúar landsins hvorki yfir 
verkþekkingu né tækni til að klófesta slík dýr.

Frá lokum fimmta áratugar síðustu aldar hafa Íslendingar stundað 
stórhvalaveiðar frá Vesturlandi. Þokkaleg sátt hefur ríkt meðal 
þjóðarinnar um þessar veiðar. Þær hafa verið stundaðar úr stofni 
langreyða sem er afar sterkur og talinn telja tugþúsundir dýra. Alls 
engin hætta er á ofveiði. 

Stöndugt og vel rekið fyrirmyndar fyrirtæki hefur stundað 
þessa náttúrunýtingu. Ekkert bendir til að hún hafi skaðað aðrar 
atvinnugreinar svo sem ferðaþjónustu. Telji menn sig geta nýtt hvali við 
Ísland í atvinnuskyni með sjálfbærum hætti, bæði með tilliti til rekstrar 
og vistfræði, þá er sjálfsagt að leyfa slíkt. 

Hvalveiðar eru ekkert annað en nýting á villibráð í náttúru Íslands. 
Eðlileg athafnasemi þjóðar sem lifað hefur af náttúrugæðum í landi sínu 
frá upphafi og mun gera áfram meðan land byggist.

 Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri. 
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI  
OG STOFNANIR Á LANDINU

BREIÐFIRSKIR BÆNDUR 
YRKJA VESTLENSKA BLÁSKEL
Undan farin fjögur ár eða þar um 

bil, hefur Berg sveinn Grétar 
Reynis son sauð fjár bóndi á 

Gróu stöðum við Gils fjörð stundað 
veiðar og ræktun á blá skel (krækling), 
á samt Sæ vari bróður sínum. Það gera 
þeir undir merkjunum „Nes skel“ og 
„Icelandic Mus sel Company.“ Skelina 
veiða þeir í Hval firði og flytja hana 
lifandi vestur í Króks fjarðar nes. Þar 
er skel fiskurinn alinn á fram upp í 
markaðs stærð og síðan seld til við
skipta vina. 

Á hugi kviknaði frá þang skurði 
„Ég byrjaði ungur að snúast 

kringum þang skurð í Þörunga
vinnslunni á Reyk hólum,“ segir Berg
sveinn þegar for vitnast er um það 
hvernig standi á því að hann sem 
sauð fjár bóndi við Gils fjörð sæki nú til 
ræktunar í sjó. 

Hann bætir við: „Þar kynntist 
maður þessu furðu dýri, blá skelinni, 
sem sum árin átti það til að vaxa 
í þanginu sem við hjá Þörunga
vinnslunni vorum að slá í Breiða firði. 
Það gat kveðið svo rammt að því að 
þetta nam hundruðum tonna og bara 
til leiðinda fyrir okkur sem unnum við 
þang skurð og –vinnslu. Síðan var það 
um 2006 eða 2007 að maður fór að 
heyra að það væri nú hægt að rækta 
þetta dýr. Við höfðum jú séð þetta 
vaxa á bólum og legu færum sem við 
skildum eftir ein hvers staðar. Þegar við 
komum að slíku árið eftir var hellingur 
af skel komin á þetta. Þessi vit neskja 
byggð á reynslu varð til að maður 
kveikti og fékk á huga á að reyna að 
nýta þessa blá skel eitt hvað frekar. Við 
bræður héldum norður í Hrís ey á Eyja
firði en þar var þá stunduðu ræktun 
á krækling. Þar kynntum við okkur 
að ferðir og síðan höfum við verið að 
baslast á fram í þessu.“ 

Berg sveinn segir að þeir bræður 
hafi svo hafist handa við að senda blá
skel í neyt enda um búðum á innan
lands markað árið 2014. „Þar eigum við 
í dag okkar föstu við skipta vini.“ 

Veiðar, eldi og vinnsla 
Við innum blá skelja og sauð fjár

bóndann Berg svein Grétar nánar eftir 
fram leiðslu ferlinu. Það er á sinn hátt 
ein falt og byggir á því að spila með 
náttúrunni. 

„Þetta er fyrst og síðast skel sem 
við veiðum villta og setjum síðan út á 
línur. Við getum verið að veiða hana 
á öllu stærðar bili, alveg frá eins senti
metra stærð upp í að hún er komin í 
markaðs stærð en þarf kannski að
eins að fitna. Við veiðum hana fyrst 
og fremst í Hval firði en þar er mikið 
af blá skel. Til þess notum við nettan 
skel plóg sem dreginn er af bátnum 
okkar sem heitir Knolli BA. Við 
flytum skelina síðan lifandi vestur í 
Króks fjarðar nes þar sem við erum 
með að stöðu í gamla slátur húsinu. Þar 
stærðar flokkum við skelina og setjum 
síðan í net poka sem við hengjum 
á línur sem hafðar eru í sjó. Í þeim 
dafnar skelin þar til hún hefur náð 

stærð og þroska til að verða safnað, 
unnin og send á markað. Við seljum 
skelina fyrst og fremst á veitinga húsa
markaðinn á suð vestur horninu og á 
Norður landi.“ 

Lausir við eitrun 
Berg sveinn segir að það sé hentugt 

að vera með kræklinga línurnar við 
Króks fjarðar nes innst við gjöfulan 
Breiða fjörðinn. 

„Það er hentugur staður, ekki síst 
að því leyti að þar hefur ekki komið 
upp nein eitrun af völdum þörunga 
sem skelin síar úr sjónum og nærist 
á. Þarna höfum við sum sé verið síðan 
2014 og aldrei lent í eitrun. Þessum 
stað fylgir þó sá böggull skamm rifi 
að okkar skeljar eru kannski ekki þær 
feitustu að innan. Við erum ekki að ná 
alveg sömu hold fyllingu og menn ná 
í blá skel sem er ræktuð við Stykkis
hólm. Þar eru að stæður um margt ein
stakar á heims vísu. Þar virðist nægt æti 
fyrir skelina og heldur engin eitrun. 
Það byggist sjálf sagt á því að þar næst 
aldrei að byggjast upp þörunga blómi 
vegna þess að þar eru svo mikil falla
skipti með inn og út streymi af sjó.“ 

Þrír eftir í dag 
Sam hliða skel ræktinni rekur 
Bergveinn sauð fjár bú á Gróu stöðum 
norðan megin í Gils firði. „Það hjálpar 
mikið að vera sauð fjár bóndi og eiga 
það í bak höndinni. Þá hefur maður 
alla vega á kveðnar tekjur af sauð fénu 
þó rýrar séu.“ 

All nokkrir hafa reynt blá skelja
ræktun við Ís land en margir gefist 
upp. Berg sveinn segir að nú séu þrír 
aðilar í landinu sem stundi þessa bú
grein. „Það erum við í Króks fjarðar
nesi, Símon Már Sturlu son í Stykkis
hólmi og svo er blá skel ræktuð og 
fram leidd á Drangs nesi á Ströndum.“

„Það hjálpar 
mikið að 

vera sauðfjárbóndi 
og eiga það í 
bakhöndinni. 
Þá hefur maður 
allavega ákveðnar 
tekjur af sauðfénu þó 
rýrar séu.“

Bergsveinn Grétar Reynisson með 
frosna og afar gómsæta bláskel í 
neytendapakkningum.

Bláskeljaveiðibáturinn Knolli BA við bryggju á Akranesi en þaðan 
hefur honum iðulega verði haldið til veiða í Hvalfirði á krækling 
sem hefur farið í áframeldi vestur við Króksfjarðarnes.

FREMUR RÓLEGT 
YFIR HVALVEIÐUM

Hvalveiðar hafa gengið frekar rólega fyrir sig í sumar. Þann 27. ágúst 
var búið að veiða 104 langreyðar af þeim 238 sem heimilt er að taka 
á þessu ári. Það voru ekki nema tæp 45 prósent af heildarkvótanum. 

Reikna má með að vertíð ljúki að venju í lok september. Í lok ágúst var svo 
einungis búið að skjóta sex hrefnur af þeim 262 sem leyfi er fyrir í ár. 

Langreyður dregin upp á plan í Hvalfirði.



5   4. september 2018

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040
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Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

KORSØR
PROPELLER A/S

Allt fyrir nýsmíðina

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

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

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

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

R

R

Stjórntæki og gírar Rafstöðvar og ljósavélarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta

Allar gerðir af legum Skrúfur

Miklu minna fannst af síld og makríl
Helstu upp sjávar stofnar í hafinu 

um hverfis Ís land virðast á undan
haldi. Magn makríls í Norð austurAt
lants hafi að sumar lagi var metið 40 
prósentum minna nú í sumar saman
borið við sama tíma í fyrra, og 30 
prósentum minna en meðal tal síðustu 
fimm ára. Um fjórðungs sam dráttur 
virðist hafa orðið í magni norskís
lensku síldarinnar á sömu haf svæðum 
saman borið við sumarið 2017. Um 11 
prósentum minna fannst af kol munna 
í sumar en 2017. 

Þetta eru helstu niður stöður í 
saman tekt sam eigin legs upp sjávar
leið angurs Ís lendinga, Græn lendinga, 
Fær eyinga, Norð manna og Dana sem 
farinn var á tíma bilinu 30.júní til 
6.ágúst 2018. Megin mark mið leið
angursins var að meta magn upp
sjávar fiska í Norð austurAt lants hafi 
að sumar lagi. 

Sjórinn suður og vestur af landinu 
um sumar tímann hefur kólnað. Yfir
borðs hiti sjávar á þessum svæðum var 
um 1 – 2 °C lægri en lang tíma meðal
tal síðustu 20 ára. Hann var þó 1 – 2 
°C hærri norðan við landið sem og við 
austur strönd Græn lands. Í Noregs hafi 
milli Ís lands og Noregs var yfir borðs
hiti um og yfir meðal tali síðustu 20 
ára. 

Heildar vísi tala um magn dýra svifs 
á öllu rann sókna svæðinu lækkaði um 
tæpan fimmtung en mikill breyti
leiki var milli svæða. Þannig mældist 
um 18% aukning vísi tölunnar á haf
svæðinu við Ís land en minnkun var í 
magninu í Noregs hafi og við Græn
land. 

Al þjóða haf rann sókna ráðið birtir 
ráð gjöf sína um veiðar næsta árs á síld, 
makríl og kol munna 28. septem ber.

Er makríllinn á undanhaldi 
frá Íslandi? Nýjustu talningar 
fiskifræðinga gætu bent til 
þess.

Vísitala á magn makríls reiknuð fyrir reiti (2 
breiddargráður og 4 lengdargráður sumarið 2018. 
Enginn makríll mældist í hvítum reitum og gulur-

rauður litakvarðinn táknar breytileika í magni. Stærð 
hringja sýnir magn makríls á togstöðvum sem tonn/

km2. Mynd af vef Hafró (hafogvatn.is).

Útbreiðsla og magn (bergmálsgildið ) norsk-íslensku síldarinnar samkvæmt 
mælingum í leiðangrinum í sumarið. GRÁSLEPPAN GAF 

TÆPAN MILLJARÐ
Verð á grá sleppu til sjó manna 

hefur hækkað um 35 prósent 
á síðustu tveimur árum. Á 

ver tíðinni í sumar fór meðal verð á 
henni hæst í 210 krónur fyrir kílóið, 
segir í upp lýsingum á vef Lands sam
bands smá báta eig enda. Alls varð afla
veið mætið á ver tíðinni 942 milljónir 
króna. Heildar veiðin varð 4.486 tonn 
sem er svipaður afli og 2017. 

Sú gráa er nú yfir leitt seld heil og 
ó skorin og fara bæði fiskur og hrogn til 
mann eldis vinnslu en markaður fyrir 
sjálfan fiskinn hefur opnast í Kína. 
Þetta er ríkur þáttur í því að hagur 
grá sleppu sjó manna hefur vænkast en 
einnig hafa hrogna markaðir tekið við 
sér. 

Grá sleppu afli undan farin þrjú ár 
hefur tæpast svarað eftir spurn kaup
enda, jafnt fram leiðslu aðilum á grá
sleppukavíar og á frystri grá sleppu til 

Kína. Það hefur skilað sér í hækkun 
á verði og fært sjó mönnum betri af
komu. 

Út flutnings verð mæti grá sleppu af
urða var 1.789 milljónir á síðasta ári og 
munar um minna í þjóða bú skapnum. 
Í ljósi hækkana á afla verð mæti má 
búast við að þetta ár skili mun hærri 
út flutnings tekjum.

„Sú gráa er 
nú yfirleitt 

seld heil og óskorin 
og fara bæði 
fiskur og hrogn til 
manneldisvinnslu

Kotrosknir hrognkelsakarlar við 
dagsafla sinn í Akraneshöfn. 
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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 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
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Smári Jósafatsson frumkvöðull:

„Ekkó er byltingarkennd 
nýjung í hönnun toghlera“

Ein hvers staðar í kollinum á 
mér voru hug myndir byggðar 
á reynslu minni og þekkingu á 

tog hlera hönnun og smíði þeirra sem 
voru alltaf að skjóta upp kollinum. Ein 
þeirra var sú sem nú er orðin að veru
leika í Ekkótog hlerunum. Hana varð 
ég bara að prófa. Þessi form og önnur 
hönnun á tog hlerum hafði aldrei verið 
prófuð áður. Innra með mér þá var ég 
sann færður um að þetta myndi valda 
straum hvörfum,“ segir Smári Jósa
fats son. Hann er hug myndamiðurinn 
á bak við nýja ís lenska hönnun á 
tog hlerum sem nú eru að koma á 
markaðinn. Eins og fram kemur í 

orðum Smára þá hafa þessir hlerar 
hlotið heitið Ekkó. 

Nýtt tæknisprota fyrir tæki 
Við erum stödd á skrif stofu Ekkó

tog hlera í Reykja vík. Þetta er sann
kallað sprota fyrir tæki í fisk veiði
tækni geira ís lensks sjávar út vegs. 
Þessi hliðar iðnaður sjávar út vegsins 
hér á landi hefur eins og kunnugt er 
valdið ýmsum byltingar kenndum 
breytingum bæði í veiðum og vinnslu. 
Nú er röðin komin að tog hlerum. Þeir 
eru afar mikil vægur hluti veiða með 
flot vörpum og botn vörpum. Hlut verk 
hleranna er að sjá til þess að vörpurnar 

haldist opnar í drætti. Tog hlerar 
kunna að líta sak leysis lega út við 
fyrsta augna kast, en á bak við hönnun 
þeirra og notkun þeirra eru heil mikil 
vísindi á sviði eðlis fræðinnar. Það er 
ekki sama hvernig tog hleri lítur út eða 
hvernig hann er notaður. 

Sjálfur fékk Smári Jósa fats son tog
hler a fræðin nánast inn með móður
mjólkinni. „Ég ólst hrein lega upp við 
að smíða tog hlera hjá J. Hin riks son,“ 
segir hann. 

Allir sem þekkja til sögu ís lensks 
sjávar út veg þekkja nafn Jósa fats Hin
riks sonar föður Smára, og stofnanda 
tog hler a fram leiðandans J. Hin riks son. 
Það fyrir tæki var um ára bil undir lok 
síðustu aldar einn helsti fram leiðandi 
tog hlera í heiminum. 

Í tog hlerum frá barn æsku 
Smári segist hafa verið farinn að 

sjóða saman tog hlera 12 eða 13 ára 
gamall á verk stæði fjöl skyldu fyrir
tæksins í Reykja vík. Hann vann ára
tugum saman við smíði, hönnun og 
sem sölu og markaðs stjóri PolyIce 
tog hleranna. 

„Ég fór svo í járn iðnaðar nám og er 
lærður vél virkja meistari. Ég hætti svo 
í tog hler a fram leiðslunni í kringum 
1995. Eftir að Jósa fat Hin riks son faðir 
minn lést tveimur árum síðar tóku 
bræður mínir við rekstri fyrir tækisins. 
Þá var ég kominn í annars konar stál
iðnað austur á Hvols velli. Ég leit svo á 
að mínum af skiptum af tog hler a fram
leiðslu væri þar með lokið. En heilinn 
var ekki alveg sam mála,“ segir Smári 
og brosir í kampinn. 

Eins og Smári Jósa fats son segir hér 
í upp hafi við talsins þá var hann með 
hug mynd sem lét hann ekki friði. 
Fyrir nokkrum misserum var kominn 
tími til að gera hana að raun veru leika. 

Hug myndin 
En hver er þá þessi hug mynd sem 

Smári gekk með? Hann lýsir henni: 
„Það var að búa til hlera sem er 

sam bland af þeirri grunn hönnun 
sem við sjáum í flug véla vængjum 
og lögun fiska og sjávar spen dýra. Ég 
vildi reyna að horfa til forma bæði í 

tækni og náttúru og nýta þetta til að 
ná fram sem hag kvæmastri hönnun 
á tog hlerum. Fyrst fór ég að teikna 
einn með sjálfum mér án þess að sýna 
nokkrum. Svo smíðaði ég nokkur 
hlera módel eftir þessum teikningum 
og fór með þau í til rauna tank í 
Kanada. Þar kom þessi hönnun mjög 
vel út,“ segir Smári. 

„Í fram haldi af þessum frum
prófunum hófust svo til raunir með 
ýmsum út gáfur af uggum, eða svo
kölluðum „spoilerum“ eins og við 
segjum á vondu máli. Þá festi ég á 
hlerana til að sjá hvernig það virkaði. 
Ég komst niður á út gáfu af hlerunum, 
fyrst með ein faldri röð af uggum 
framan á hlerunum, og smíðaði þá í 
fullri stærð. Þeir voru fyrst prófaðir 
við veiðar um borð í haf rann sókna
skipinu Bjarna Sæ munds syni RE30. 
Það gekk mjög vel. Þar urðu menn 
svo hrifnir af þessum hlerum að þeir 
keyptu þetta til rauna hlerapar af mér 
og nota það enn á skipinu. Þar eru 
þeir notaðir í öllum upp sjávar togum í 
rann sókna leið öngrum skipsins,“ segir 
Smári. 

Vist vænir, orku sparandi og 
hjóð látir 

Smári bætir því við að Ekkó
hlerana megi nota jafnt við flot og 
botn vörpu veiðar. 

„Flot trolls út gáfan er hár og mjór 
hleri. Ef togað er rétt yfir botni þá eru 
hlerarnir hafðir að eins styttri á hæðina 
en sama breidd. Botn hlera út gáfan hjá 
Ekkó er síðan enn styttri hleri en með 
tvö földum „spoilerum.“ Þessar út
gáfur hafa allar verið prófaðar. Síðan 
fékk ég verk fræði stofuna Verkís með 
mér í lok síðasta árs. Þeir unnu um sex 
mánaða skeið við enda lausar prófanir 
í straum hermum í ofur tölvum úti í 
Evrópu þar sem hver prófun tók einn 
til fjóra sólar hringa. Þetta voru 50 
prófanir. Sú hönnun sem er nú á Ekkó
hlerunum kom lang best út af því sem 
var skoðað. Þetta var svo prófað í til
rauna tanki í Dan mörku nú í vor og 
skilaði frá bærum niður stöðum.“ 

Að sögn Smára eru Ekkóhlerarnir 
mjög góðir í snúningi og þurfa ekki 
að snerta botn við veiðarnar. Þar með 
hlífa þeir líf ríki á botninum. 

Annar ó tví ræður kostur þessu 
tengdur er að hlerarnir verða miklu 
hljóð látari í drætti ef þeir snerta ekki 
botn og Ekkó eru togaðir á mun 
minna horni en aðrir hlerar. Það 
er vísinda lega sannað að há vaði frá 
veiðar færum neðan sjávar, ekki síst frá 
hlerum sem skrölta á hörðum botni 
og eru dregnir á stóru horni, getur fælt 
fisk í miklum mæli frá veiði slóðinni. 

Smári Jósafatsson á skrifstofu Ekkó-toghlera í Reykjavík. 
Við hlið hans er tilraunalíkan af einni útgáfu toghleranna.

Ekkó-toghlerar þar sem þeir hanga á skut hafrannsóknaskipsins Bjarna 
Sæmundssonar. Hlerarnir voru prófaðir þar um borð og hafrannsóknamenn urðu 
svo hrifnir af eiginleikum þeirra að stofnunin keypti hleraparið. Ekkó-hlera sökkt í sjó og hann byrjar strax að svera sem kallað er. 

Rannsóknaskipið Bjarni Sæmundsson lætur úr höfn í leiðangur frá Reykjavík 
með Ekkó-hlerana á sínum stað.

„ Innra með 
mér þá var ég 

sannfærður um að 
þetta myndi valda 
straumhvörfum
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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

Það er Ekkóhlerarnir snerta ekki 
botn og er dregnir á litlu horni gerir 
þá eðli lega afar hljóð láta þegar togað 
er. Hlerarnir eru líka léttir í drætti og 
það sparar olíu og dregur úr mengun. 

Tvö faldir neðan sjávar vængir 
En hvaða þættir eru það sem gera 

Ekkóhlerana annars að öðru vísi 
hlerum saman borið við þá hlera sem 
hingað til hafa verið á markaði? 

„Það eru fjögur at riði varðandi 
hönnunina sem nú eru í al þjóð legu 
einka leyfa ferli. Fyrst er að telja formið 
á sjálfum hleranum sem ég nefndi hér 
í upp hafi. Það er þessi væng lögun sem 
gerir það að verkum að hlerinn togar 
sig sjálfur út þegar hann er dreginn 
í sjónum. Við fáum „svif rafta“ í 
hlerann og þetta sparar mikla orku,“ 
svarar Smári. 

Hann lýsir svo at riði númer tvö: 
„Segja má að þessir hlerar séu tvö
faldir að gerð saman borið við hefð
bundna hlera sem eru að megin stofni 
úr ein földum stál plötum. Ekkó
hlernarnir eru með ytra byrði og holir 
að innan en styrktir þar með þver
böndum. Þetta gefur meðal annars 
kost á því að á þeim eru tvö hólf sem 
opna má á innri hliðinni. Þau er hægt 
að opna með ein földum hætti þar sem 
hlerarnir hanga í blökkunum utan við 
borð stokk skipanna. Lokin eru tekin 
af þessum hólfum og inn má setja 
auka þyngd, svo sem lóð eða keðjur, 
og þannig stýra þyngd hleranna. Það 
munar miklu að geta gert svona án 
þess að þurfa að taka hlerana inn á 
dekk sem getur verið erfitt og hættu
legt í erfiðum veður skil yrðum úti á 
rúm sjó. Þetta fyrir komu lag er nýtt og 
eykur öryggi sjó manna til muna þegar 
unnið er við hlerana.“ 

Fylltir af sjó 
Þriðja nýjungin er sú að aftar

lega framan á hlerunum eru eyru til 
festinga fyrir trollið. „Væng form og 
uggar hleranna gerir það að verkum 
að þeir skvera mjög vel þrátt fyrir 
þetta. Svona fyrir komu lag sparar 
mikla orku og olíu. Það er ekki verið 

að þvinga hlerann til að skvera, hann 
gerir það sjálfur vegna þeirra eigin
leika sem form hans og hönnun býður 
upp á, eins og ég lýsti áðan þegar ég 
talaði um flug véla vængs formið.“ 

Smári segir að fjórða einka leyfið 
snúi svo að því að það er hægt að fylla 
innra hol rými hleranna af sjó. Eins og 
fyrr var greint þá eru Ekkóhlerarnir 
ekki eins og hinir hefð bundnu sem 
smíðaðir eru úr ein földum plötum. 
Ekkóhlerarnir eru sem fyrr sagði 
eins og flug véla vængir og holir að 
innan. „Á hlerunum eru vatns og 
loft lásar og rör tengd þessu. Þegar 
hlerunum er slakað niður þá fyllast 
þeir af sjó gegnum vatns lása ofan á 
þeim. Loft lásarnir hleypa loftinu út 
þegar sjórinn flæðir inn. Þannig eru 
hlerarnir meðan togað er. Síðan þegar 
híft er úr sjónum þá opnast vatns lás 
neðan á hlerunum og þeir tæmast af 
sjó niður að vissu marki um leið og 
þeir koma upp fyrir yfir borð sjávar.“ 

Öflugt teymi 
Markaðs setning Ekkóhleranna er 

nú að hefjast af fullum krafti. Búið er 
að gera samninga um hlerarnir verið 
smíðaðir í Dan mörku og í Garða bæ. 

„Við notum ein göngu nýjustu 
og bestu gerðir af stáli í alla hluta 
hleranna. Það verður hvergi sparað í 
efnis gæðum þó það þýðir hærri fram
leiðslu kostnað,“ segir Smári Jósa fats
son. „Nú liggur fyrir að smíða tvö pör 
sem verða prófuð um borð í togaranum 
Vest manna ey. Síðan er verið að skoða 
notkun Ekkóhleranna hjá fleiri út
gerðum hér á landi og er lendis.“ 

Smári Jósa fats son hefur fengið fjöl
breyttan hóp aðila í hlut hafa hóp og 
teymi að baki Ekkótog hlerunum. Þar 
má nefna Frosta Sigur jóns son fyrrum 
al þingis mann. Frosti hefur víð tæka 
reynslu sem stjórnandi og frum
kvöðull í ís lensku at vinnu lífi, m. a. 
sem for stjóri Ný herja og fjár mála stjóri 
Marels. Ragn heiður H. Magnús dóttir 
er stjórnar for maður fyrir tækisins Ný 
tog hlera hönnun ehf. Hún hefur starfað 
sem fram kvæmda stjóri hug búnaðar

fyrir tækja og unnið í ýmsum stjórnum 
innan at vinnu lífsins. Jón Þ. Hilmars
son er ráð gjafi og endur skoðandi með 
mikla reynslu úr rekstrar heimi smárra 
sem stórra fyrir tækja. 

Ekkótog hlera verk efnið hefur 
notið styrkja og að stoðar frá Haf rann
sókna stofnun, HB Granda, Tækni
þróunar sjóði Rann ís, H2020 á ætlun 
Evrópu sam bandsins og frá AVS rann
sókna sjóði í sjávar út vegi.

Frumkvöðullinn Smári Jósafatsson í sýningartjaldi Ekkó-
toghleranna á sjávarútvegssýningunni í Þrándheimi í Noregi sem 
haldin var 21. til 24. ágúst síðastliðinn. Það var fyrsta alþjóðlega 
sýninginn þar sem hinir nýju hlerar voru kynntir.   

Þessi tölvugerða flæðimynd úr 
straumhermi er úr prófunum 
verkfræðistofunnar Verkís. Hún 
sýnir vænglögun hlera með 
áfestum vængugga (spoiler). Horft 
er ofan á hlerann. Vænglögun 
hlerans sést vel sem og hvernig 
vænguggin er staðsettur.



10   4. september 2018

ÍSLENDINGAR Á NOR-FISHING 2018
Sjávarútvegssýningin NorFishing 2018 var haldin í Þrándheimi í Noregi 

dagana 21. til 24. ágúst síðastliðinn. Þar hefur gestum boðist að skoða og 
kynna sér það nýjasta hverju sinni innan tækni í veiðum og vinnslu. 

Fjölmörg íslensk tæknifyrirtæki sem þróa og framleiða búnað fyrir útveginn 
á alþjóða vísu sýndu á NorFishing nú sem endranær. Hér eru ljósmyndir af 
nokkrum bása íslensku fyrirtækjanna. 

Bás skipasmiðjunnar Trefja í Hafnarfirði, en hún 
hefur selt fjölda báta til nágrannalanda Íslands á 
undanförnum árum.

Fyrirtækið Valka hefur vakið mikla athygli fyrir 
vatnsskurðarvélar sínar og annan hátæknibúnað í 
nútíma fiskvinnslu bæði á hvítfiski og laxi.

Skaginn 3X er í mikilli sókn víða um heim með 
fiskvinnslutækni sína.

Marel er löngu rótgróið og þekkt fyrir búnað sinn.

Sæplast er leiðandi á sínu sviði.

Marport sinnir framleiðslu á veiðarfæranemum.
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Kemi ehf | Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | kemi@kemi.is | www.kemi.is

TENGDU 2 SÍMA VIÐ 
HEYRNARHLÍFINA
Heyrnarhlíf með Bluetooth® MultiPoint. 
Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og 
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist 
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu 
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin 
útilokar allan umhverfishávaða.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI



12   4. september 2018

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

Eyþór Björnsson fiskistofustjóri:

Markvisst og hagkvæmt eftirlit með vinnsluskipum

Þann 12. maí sl. ritaði fram
kvæmda stjóri SFS grein í 
Morgun blaðið þar sem um

fjöllunar efnið var kostnaður vegna 
veiði eftir lits manna um borð í vinnslu
skipum. Hlut verk Fiski stofu er að 
gæta hags muna þjóðarinnar við sjálf
bæra og á byrga nýtingu auð linda hafs 
og vatna. Veiði eftir lits menn gegna þar 
mikil vægu hlut verki. 

Heimild til að inn heimta raun
kostnað vegna eftir lits er skýrt af

mörkuð. Vegna eftir lits á sjó eins
korðast slík heimild við skip sem 
vinna afla um borð og þau til vik þar 
sem sér stakt til efni er talið vera til að 
fylgjast sér stak lega með veiðum, aðal
lega vegna gruns um brott kast. 

Réttar mælingar skipta aðal
máli 

Ein af grunn stoðum fisk veiði
stjórnunar kerfisins er rétt vigtun og 
skráning afla. Skip sem vinna afla úti 
á sjó njóta þeirra sér stöku réttinda að 

af urðir eru vigtaðar við löndun og eru 
af urðirnar síðan upp reiknaðar til afla 
upp úr sjó og til kvóta á grund velli 
nýtingar upp lýsinga og mælinga um 
borð sem starfs menn Fiski stofu hafa 
eftir lit með. 

Réttar mælingar og skráning 
nýtingar um borð í vinnslu skipum 
er megin at riði við rétta skráningu á 
afla þeirra skipa. Ætla má að flestir 
séu sam mála um að nýting út gerða 
á sjávar auð lindum þjóðarinnar liggi 

sem skýrast fyrir og því er sér stakt 
eftir lit með vinnslu skipum gríðar lega 
mikil vægt. 

Gert að greiða kostnað 
Út gerðum er gert að greiða raun

kostnað vegna sér taks eftir lits með 
vinnslu skipum á grund velli laga
heimildar frá 2016. 

Fyrir þann tíma var gjaldið sem 
út gerðir greiddu fyrir eftir litið mun 
lægra og var langt frá því að standa 
undir raun kostnaði. Það gerði það 
að verkum að sá hluti kostnaðar sem 
ekki fékkst inn heimtur var tekinn 
frá öðrum verk efnum Fiski stofu sem 
voru þá van fjár mögnuð sem því nam. 
Í dag greiða þær út gerðir sem njóta 
þeirra sér réttinda að byggja kvóta
nýtingu sína á nýtingar mælingum, 
raun kostnað af því eftir liti sem stjórn
völd hafa með þeim. 

Rétt er að halda því til haga að 
eftir lits menn vinnslu skipa fara, með 
fáum undar tekningum, að jafnaði 

í eina veiði ferð af hverjum tíu með 
hverju vinnslu skipi. Fiski stofa hefur 
á að skipa veiði eftir lits mönnum sem 
hafa sér hæfða þekkingu á vinnslu um 
borð auk annarrar menntunar sem við 
á, t.d. skip stjórnar menntun. 

Mikil væg störf í þágu þjóðar 
Fram kvæmda stjóri SFS lætur það 

ó sagt að heimild til að inn heimta 
raun kostnað vegna eftir lits manns um 
borð tak markast við mjög lítinn hluta 
flotans og er til komið af framan
greindum á stæðum. 

Einnig er það látið ó sagt að veiði
eftir lits menn Fiski stofu annast, sam
hliða eftir lits störfum sínum, mikil væga 
gagna öflun fyrir Haf rann sókna stofnun 
sem nýtist við rann sóknir og mat á 
á standi fiski stofna. Það er gert í þágu 
þjóðarinnar, eig anda auð lindarinnar, 
en ekki síður í þágu út gerðanna sjálfra. 
Og þá má heldur ekki gleyma því að 
skip sem vinna afla um borð stunda 
mat væla fram leiðsu og eftir lits menn 
Fiski stofu annast sér stakt eftir lit með 
búnaði, vinnslu að ferðum og hrein læti 
fyrir Mat væla stofnun og skila reglu
lega skýrslum til Mat væla stofnunar um 
niður stöður skoðana um borð, benda 
á at riði sem bæta þarf úr og fylgja úr
bóta kröfum eftir. 

Veiði eftir lits menn Fiski stofu, erind
rekarnir sem fram kvæmda stjóri SFS 
kýs svo að kalla, eru því að sinna mjög 
fjöl breyttum verk efnum fyrir a.m.k. 
þrjár stofnanir og ekki verður annað 
sagt en að stjórn völd hafi með þeim 
hætti náð um tals verðri hag ræðingu út
gerðunum til hags bóta. 

Ey þór Björns son, fiski stofu stjóri

„Ætla má að 
flestir séu 

sammála um að 
nýting útgerða  á 
sjávarauðlindum 
þjóðarinnar liggi 
sem skýrast fyrir og 
því er sérstakt eftirlit 
með vinnsluskipum 
gríðarlega mikilvægt.
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SJÁVARÚTVEGUR 
- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

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.

FJARÐABYGGÐ

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík

Sameinað sveitarfélag 
Garðs og Sandgerðis Seyðisfjarðarkaupstaður Snæfellsbær

Stykkishólmur
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Uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi er einstakt í veröldinni. 
Það vekur athygli langt utan landsteinanna, enda eina rafræna 
uppboðskerfið sem tekur til allra seljenda og kaupenda fisks 
í einu landi.

rsf.is

Reiknistofa fiskmarkaða  
Iðavellir 7  |  232 Reykjanesbær  |  rsf@rsf.is  |  Sími 420-2000

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi:

TÍMINN OG 
ÁHORFANDINN
Brott kast eigi sér stað í ein

hverjum mæli á Ís lands miðum 
þó niður stöður rann sókna sýni 

að það sé ekki í miklu mæli.“ Grund
völlur laga setningar virðist sem sagt 
al manna rómur. En látum liggja milli 
hluta hvað rekur ráð herra á fram í þessu 
máli, en beinum sjónum að eftir litinu 
og gaum gæfum nokkrar tölur, okkur til 
skemmtunar og fróð leiks. 

Tökum dæmi af frysti togara sem er 
30 daga á veiðum og vinnur aflann 
um borð. Þar er unnið á vöktum allan 
sólar hringinn. Hver sólar hringur er 
24 tímar og því er starf semi í gangi 
í 720 klukku stundir þann tíma sem 
skipið er á sjó. Það er því æði mikið 
mynd efni sem safnast í veiði ferðinni. 
Höfum í huga að í þessu dæmi er ein
göngu miðað við að ein mynda vél sé í 
gangi. Fleiri mynda vélar munu auka 
við mynd efnið og fjölga upp teknum 
klukku stundum. 

Það þarf ein hver að fara yfir mynd
efnið. Gerum ráð fyrir að venju legur 
mánuður í lífi vinnandi manns telji 160 
klukku stundir í vinnu. Að því gefnu 
þyrfti starfs maður (væntan lega Fiski
stofu) að sitja við skjáinn í 4 mánuði 
og 15 daga, bara til þess að yfir fara 
þessa einu veiði ferð. Það er frekar til

breytingar laus vinna, en á móti kemur 
að hann losnar væntan lega við að fara 
á sjóinn og fylgjast með því í raun tíma 
sem er að gerast um borð. Við mynda
véla eftir lit sparar út gerðin sér væntan
lega kostnað vegna eftir lits manns um 
borð, en þeir eru vel haldnir. Komið 
hefur fyrir að eftir lits maður um borð 
sé sá sem kostað hefur út gerðina næst 
mest, á eftir skip stjóra. 

Frysti skip er mun lengur á sjó á einu ári 
en 30 daga. Fram lengjum nú dæmið og 
gefum okkur að kvóta staða skipsins 
sé góð. Skipið getur þá hæg lega verið 
300 daga við veiðar og vinnslu. Nú fer 
skörin að færast upp í bekkinn, allt er 
orðið tí falt lengra og meira. Klukku
stundirnar sem hinn opin beri starfs
maður þarf að sitja límdur við skjáinn 
eru orðnar 7200. Sitji hann við í átta 
tíma á dag (látum matar og kaffi tíma 
liggja milli hluta) verður hann 45 
mánuði að horfa á allt efnið úr veiði
ferðum við komandi skips, eða 3 ár og 
274 daga. Hugsan lega mætti hrað spóla 
yfir hluta efnisins, án þess þó að það 
komi niður á gæðum eftir litsins. 

Það gæti myndast hali af ó yfir förnu 
efni. Nema náttúru lega Fiski stofa 
krefjist þess að fá meira fé og ráða 
fleiri „á horf endur“ til að yfir fara upp
tökurnar. Því ef ekki á að fara yfir þær, 
til hvers ætti þá að vera að taka upp 
veiðar og vinnslu. Alls voru 1.621 fiski
skip á skrá hjá Sam göngu stofu í lok 
árs 2017 en góðu tíðindin eru þau að 
þeim hafði fækkað um 26 frá því árinu 
á undan. Togarar voru 44. 

Pistill þessi birtist upp haf ega á vef Sam
taka fyrir tækja í sjávar út vegi (sfs.is) og 
er endur birtur hér með góð fús legu leyfi.

Löndun á afla dagróðrabáts í íslenskri höfn.

Telja alltof langt gengið 
með myndavélafrumvarpi

Bæði hags muna sam tök út gerða 
á Ís landi (Lands sam band 
smá báta eig enda og Sam tök 

fyrir tækja í sjávar út vegi) eru afar 
gagn rýn á drög að nýju laga frum
varpi ríkis stjórnarinnar um mynda
véla eftir lit í sjávar út vegi sem nú 
liggur fyrir til um sagna í drögum og 
er til um agna. 

Í þessu frum varpi er fjallað um 
vigtun, brott kast, skyldu til að setja 
upp vöktunar kerfi mynda véla sem 
fylgist með at ferli sjó manna um 
borð í öllum skipum og bátum sem 
stunda veiðar í at vinnu skyni í fisk
veiði lög sögu Ís lands, sem og mynd
rænt eftir lit með löndunum á afla. 

Skoða má inn sendar um sagnir 
um frum varpið á vefnum samrads
gatt.is land.is. 

Í um sögn Lands sam bands smá
báta eig enda um frum varps drögin 

segir meðal annars um mynda véla
eftir litið: 

„Í frum varpinu er gert ráð fyrir 
auknu eftir liti á sjó, sem byggt verður 
á raf rænu vöktunar kerfi mynda véla 
sem fylgist með at ferli sjó manna um 
borð í öllum skipum og bátum sem 
stunda veiðar í at vinnu skyni í fisk
veiði lög sögu Ís lands. Vegna smæðar 
skipa og búnaðar er það skoðun LS 
að slík krafa sé ó raun hæf. LS lýsir 
af þeim sökum ein dreginni and
stöðu við slíkan búnað í bátum fé
lags manna. Með til lögunni er allt of 
langt gengið í eftir liti hins opin bera 
og ekki á nokkurn hátt hægt að sam
þykkja upp tökur af þessu tagi.“ 

Vi horf Sam taka fyrir tækja í 
sjávar út vegi koma að hluta fram í 
pistlinum sem birtur er frá þeim hér 
á þessari síðu.

„Gerum ráð 
fyrir að 

venjulegur mánuður 
í lífi vinnandi 
manns telji 160 
klukkustundir í 
vinnu. Að því gefnu 
þyrfti starfsmaður 
(væntanlega 
Fiskistofu) að sitja við 
skjáinn í 4 mánuði og 
15 daga, bara til þess 
að yfirfara þessa einu 
veiðiferð.

„Það gæti 
myndast hali 

af óyfirförnu efni. 
Nema náttúrulega 
Fiskistofa krefjist 
þess að fá meira 
fé og ráða fleiri 
„áhorfendur“ til að 
yfirfara upptökurnar.
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir
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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

www.ishusid.is
 S: 566 6000 íshúsið

Kælipressur og frystipressur

Leiðandi í kolsýru

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

öflugur liðstyrkur
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Samdráttur 
í verðmæti

Út flutnings verð mæti sjávar
af urða árið 2017 var um 197 
milljarðar króna. Það var 

15,2% minna en árið 2016. Flutt voru 
út tæp lega 610 þúsund tonn sem er 30 
þúsund tonnum meira en árið áður. 

Frystar sjávar af urðir voru 48,9% af 
út flutnings verð mætinu, ísaðar af urðir 
voru 23,3% og mjöl/lýsi rúm 14%. 
Af ein stökum tegundum var verð
mæti frystra þorska furða mest eða 
tæpir 31,8 milljarðar króna og næst 
var verð mæti ís aðs þorsks um 31,4 
milljarðar króna. Mest var flutt út til 
Evrópu landa, eða sem nemur tæpum 
72% af út flutnings verð mæti sjávar af
urða. 

Verð mæti út flutnings fram leiðslu 
sjávar af urða, sem er sam tala út
flutnings og birgða breytinga sjávar af
urða, var rúm lega 197 milljarðar árið 
2017 sem er 15% sam dráttur frá fyrra 
ári. Á föstu verð lagi dróst út flutnings
fram leiðsla saman um 12,9% miðað 
við árið 2016. 

Afla verð mæti ís lenskra skipa 
2017 dróst einnig veru lega saman frá 
fyrra ári. Árið 2017 var afli ís lenskra 
skipa tæp lega 1.177 þúsund tonn, 109 
þúsund tonnum meiri en árið 2016. 
Afla verð mæti fyrstu sölu var um 110 
milljarðar króna og var 17,3% minna 
en árið 2016. 

Alls veiddust tæp lega 426 þúsund 
tonn af botn fiski árið 2017 sem er 
30 þúsund tonnum minna en árið 
2016. Afla verð mæti botn fisk afla nam 
rúmum 76 milljörðum króna árið 
2017 og dróst saman um 17,7% frá 
fyrra ári. 

Líkt og fyrri ár veiddist mest magn 
af upp sjávar tegundum, en af þeim 
veiddust rúm lega 718 þúsund tonn 
árið 2017 sem er aukning um 143 
þúsund tonn miðað við árið 2016.


