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SÍÐA 4

„Tækifæri í sjávarútvegstækni í 
Rússlandi eru ótrúleg“

Í þessu tölublaði Öldunnar er opnuviðtal við Alfreð Tulinius viðskipta- og skipaverkfræðing. Hann er stjórnarformaður 
skipahönnunarfyrirtækisins Nautic. Það hefur hannað nýja kynslóð íslenskra skuttogara. Nú eru Alfreð og samstarfsfólk hans að hasla 
sér völl í Rússlandi með afgerandi hætti svo eftir er tekið víða um heim. Alfreð greinir frá starfsemi og útrás fyrirtækis síns og mjög 
áhugaverðri samvinnu íslenskra sjávarútvegstæknifyrirtækja á rússneskum markaði. 

Sjá ítarlegt viðtal við Alfreð Tulinius á miðopnu og síðu 10. 

Alfreð Tulinius skipaverkfræðingur:

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

Curio Food Machinery Ltd.  |  PO Box 11772, Peterhead, AB42 4WB, Scotland  |  Tel: +44 (0) 1779 821070  |  sales@curiofoodmachinery.com
Curio ehf.  |  Eyrartröð 4  |  220 Hafnarfirði  |  Iceland  |  Tel: +354 587 4040  |  curio@curio.is  |  www.curio.is

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.
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Framtíðin í sjávarútveginum liggur 
í tækninni. Undanfarin ár hefur verið 
mjög gaman að fylgjast með því hvernig 
íslensku hugviti hefur verið beitt til að 
vinna nýja sigra á þessu sviði. Það er 
engum vafa undirorpið að Íslendingar 
búa yfir mikilli verkþekkingu á tæknisviði 
sjávarútvegsins. 

Árangur tæknifyrirtækja sem starfa 
innan þessa geira, bæði hér heima 
en líka erlendis, hefur verið allrar 
athygli verður. Dæmi um þetta er 
skipahönnunarfyrirtækið Nautic en viðtal 
er við Alfreð Tulinius stjórnarformann 
Nautic í þessu tölublaði Öldunnar. Menn 
láta ekki viðskiptabönn og aðrar hindranir stöðva sig í að vinna ný lönd og 
nýja markaði. Þarna úti er eftirspurn eftir íslenskri þekkingu og íslenskum 
búnaði. Íslensk fyrirtæki í þessum geira taka höndum saman og ná árangri. 

En engar nýjar hugmyndir verða til án mannauðs. Hér á landi þarf að 
leggja meiri áherslu en nú er gert til að hvetja ungt fólk til að stunda nám 
í iðn- og tæknigreinum á öllum stigum. Á sama tíma þarf að hlúa að þeim 
menntastofnunum sem kenna slík fræði. Þannig verða spotarnir til. Ef við 
höldum rétt á spilunum þá er íslenska ævintýrið í sjávarútvegstækni bara 
rétt að hefjast. . 
 Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri. 

LEIÐARI Aflahlutdeild stærstu 
útgerðannaEflum iðn- og 

tækninám  

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

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

Fiskistofa hefur eftirlit með 
því að yfirráð einstakra aðila 
yfir aflahlutdeildum fari ekki 

umfram þau mörk sem lög kveða á um.  
Stofnunin hefur nú tekið saman stöðu 
aflaheimilda þeirra 100 útgerða sem 
ráða yfir mestum aflahlutdeildum eftir 
úthlutun aflamarks í fiskistofnum sem 
að hluta til eða alfarið veiðast í íslenskri 
lögsögu. Staðan var tekin í upphafi nýs 
fiskveiðiárs  sem hófst 1. september sl.. 
Sambærilegar upplýsingar koma einnig 
fram um þær 50 útgerðir sem ráða yfir 
mestum krókaaflahlutdeildum. Þessar 
tölur má skoða í heild á vef Fiskistofu 
en hér birtast töflur yfir 25 stærstu 
útgerðir í báðum flokkum.

Þeir stærstu
Eins og undanfarin ár eru HB 
Grandi og Samherji í tveimur efstu 
sætunum. HB Grandi er með um 
10,4% af hlutdeildunum en var í mars 
með 10,9%. Samherji er með 6,7%. 
Samanlagt ráða þessi tvö stærstu 
útgerðarfyrirtæki landsins því yfir 
17,6% af hlutdeildunum í kvótakerfinu. 
Þegar skoðuð er krókaaflahlutdeild 
útgerða þá er röðin á stærstu 
útgerðunum þannig að Jakob Valgeir 
í Bolungarvík er stærsta útgerðin með 
6,42% krókaaflahlutdeildanna en það 
er verulega umfram leyfilegt hámark 
sem er 5%. Í öðru sæti er Grunnur í 
Hafnarfirði með 4,6% og Einhamar 
Seafood með 4,1%.
Fiskistofa hefur tekið saman 
upplýsingar um fækkun útgerða sem 
ráða yfir hlutdeildum frá fiskveiðiárinu 
2005/2006 til og með fiskveiðiárinu 
2017/2018. Stöplaritið sem hér fylgir 
með sýnir þessa fækkun. 

Eitt fyrirtæki yfir þakinu
Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða 
má heildaraflahlutdeild fiskiskipa í eigu 
einstakra eða tengdra aðila ekki fara yfir 
12% af samanlögðu heildarverðmæti 
aflahlutdeilda allra tegunda. Þá má 
aflahlutdeild í þorski ekki fara yfir 12%. 
Í ýsu, ufsa, grálúðu, steinbít, síld og 
loðnu má hún ekki fara yfir 20% og í 
karfa ekki yfir 35%.
Heildarkrókaaflahlutdeild einstakra 
eða tengdra aðila má ekki fara yfir 
5% af samanlögðu heildarverðmæti 
krókaaflahlutdeilda. Þá má 
krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu 
einstakra eða tengdra aðila ekki fara 
yfir 4% í þorski og 5% í ýsu.
Eina fyrirtækið sem  fer yfir  
hámarkshandhöfn á hlutdeildum er 
Jakob Valgeirsem ræður yfir  6,42% 
krókaaflahlutdeilda og þar af  eru 
yfirráð yfir  6,08% krókaaflahlutdeilda 
í þorski og 7,77% krókaaflahlutdeilda í 
ýsu.  Fyrirtækið hefur ákveðinn frest til 
að leiðrétta þá stöðu og mun Fiskistofa 
fylgja því máli eftir í samræmi við 
reglur þar um.

25 stærstu fyrirtækin í „stóra kerfinu“ 
mælt í aflahlutdeild (kg. þorskígildi):

25 stærstu fyrirtækin í „krókakerfinu“ 
mælt í aflahlutdeild (kg. þorskígildi):
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Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin. 
Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.
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Útgefandi:  Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. , 

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466,  netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: 
Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Ritstjóri:  Magnús Þór Hafsteinsson, sími: 864-5585 & netfang: magnushafsteins@simnet.is 

Prentun og dreifing: Ísafoldarprentsmiðja

BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI  
OG STOFNANIR Á LANDINU

Við Grænlands köldu kletta
Dagana 6.– 27. septem ber síðast-

liðinn leituðu rann sókna skipin 
Árni Frið riks son og Bjarni Sæ-

mund son auk norska upp sjávar veiði-
skipsins Eros að loðnu á land grunninu 
við Austur Græn land frá um 75°00’N 
og suð vestur með land grunnskanti 
Græn lands allt suður fyrir Hvarf. 
Einnig var leitað í Græn lands sundi, 
Ís lands hafi og á haf svæðinu vestan Jan 
Mayen og á Norður miðum. 

Loðna fannst víða en oftast afar 
dreifð. Reynt var að meta heildar-
magn loðnu á þessum geysi víð feðmu 
haf svæðum. Svo lítið fannst af loðnu 
að Haf rann sókna stofnun leggur nú til 
að loðnu veiðar verði bannaðar í vetur. 

Huggun er þó harmi gegn að Haf-
rann sókna stofnun mun mæla veiði-
stofn loðnunnar að strax á nýju ári í 
janúar/febrúar 2019. Finnist meira 
af loðnu þá má vænta þess að ráð-
gjöfin verði endur skoðuð svo ekki er 
enn nótt úti enn um að leyfðar verði 
veiðar á þeim tíma þegar verð mæti 
loðnunnar er mest er hún gefur af sér 
af urðir í frystingu og hrogna töku. 

Auk loðnu mælinga voru stundaðar 
hvala talningar í leið angrinum. Með-
fylgjandi ljós myndir tók Árni Al-
freðs son hvala talninga maður í leið-
angrinum. Hann hefur gefið Öldunni 
góð fús legt leyfi til birtingar í blaðinu.

Kortið sýnir flekki með útbreiðslu loðnunnar samkvæmt 
mælingum. Rautt sýnir mesta þéttleikann. Leiðarlínur 
skipanna þriggja yfir hið geysivíðfemða leitarsvæði sjást 
einnig á myndinni.

Rannsóknaskipið Árni Friðriksson er smátt við tröllslega 
strönd Austur Grænlands. 

Menn skruppu í land og urðu varir 
við íbúa þar. Þetta eru spor eftir 
hramma hvítabjarnar í sandinum.

Bjarni Sæmundsson hefur þjónað 
Íslendingum vel um áratuga skeið. 

Vel tenntur borgarísjaki. 

Árni Alfreðsson skimar eftir hvölum. 

Horft til lands til fjallsins 
Pýramídans.
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Smábátaeigendur mótmæla 
hugmyndum um svæðalokanir

Smábátasjómenn eru víða 
uggandi yfir nýjum tillögum að 
endurskoðum svæðalokunum á 

fiskimiðum smábáta víða við landið. 
Landssamband smábátaeigenda (LS) 
samþykkti á aðalfundi sínum 18. og 
18. október sl.  harðorð mótmæli 
gegn „öllum hugmyndum um lokun 
svæða fyrir handfæraveiðum eins 
og fram koma í skýrslu starfshóps 
um faglega endurskoðun varðandi 
notkun veiðarfæra, veiðisvæða og 
verndunarsvæða á Íslandsmiðum.“
Forsaga þessa máls er sú að 
haustið 2015 skipaði sjávarútvegs- 
landbúnaðarráðherra starfshóp til 
að gera faglega heildarendurskoðun 
á regluverki varðandi notkun 
veiðarfæra, veiðisvæða og 
verndunarsvæða á Íslandsmiðum.  
Starfshópurinn skilaði þann 5. 
september sl. af sér 190 síðna langri 
lokaskýrslu um störf sín. Hana má 
finna á vef Stjórnarráðsins. Þar er 
lagt til að viðmiðunarmörk vegna 
svæðalokana fyrir þorsk, ýsu og ufsa 
verði hækkuð í  50% af fjölda, í stað 
25% í þorski og 30% í ýsu og ufsa, en 
lengdarmörk verði óbreytt (55 cm í 
þorski og ufsa og 45 cm í ýsu).

Starfshópurinn segist hafa átt 
samráð við sjómannafélög um allt 
land vegna hugmynda hópsins um 
lokanir veiðisvæða á grunnslóð. 
Byggt á innsendum tillögum og 
athugasemdum sem og gögnum um 
skyndilokanir á grunnslóð vegna línu- 
og handfæraveiða á undanförnum 
árum leggur starfshópurinn til að 
neðangreindum svæðum verði lokað 
með reglugerð sem gildi tímabundið 
til tveggja til þriggja ára. Árangur 
lokananna verði svo metinn að þeim 
tíma liðnum: 

1. Svæði í sunnanverðum Faxaflóa 
fyrir veiðum með línu (lokað 1/1. – 
1/3.). Byggt á sögu skyndilokana. 

2. Svæði vestur af Akranesi fyrir 
veiðum með línu og handfærum 
(lokað 1/5. – 31/7.). Byggt á sögu 
skyndilokana. 

3. Svæði á Búðargrunni fyrir 
veiðum með línu og handfærum (lokað 
1/7. – 31/1.). Breyting á reglugerð nr. 
1044/2012 (svæðismörkum - svæði 
stækkað og gildistíma breytt). Tillaga 
staðkunnugra sjómanna. 

4. Svæði út af Búlandshöfða fyrir 
veiðum með línu og handfærum (lokað 
1/7. – 31/1.). Breyting á reglugerð nr. 
810/2009 (svæðismörkum - svæði 
minnkað og gildistíma breytt). Tillaga 
staðkunnugra sjómanna. 

5. Svæði við Breka fyrir veiðum 
með línu og handfærum (lokað 
1/7. – 31/1.). Tillaga staðkunnugra 
sjómanna. 

6. Svæði á norðanverðum 
Breiðafirði fyrir veiðum með línu, 
handfærum og fiskibotnvörpu (lokað 
1/7. – 31/1.). Breyting á reglugerð nr. 
193/2007 (svæðismörkum – svæði 
stækkað, gildistíma og veiðarfærum 
breytt). Tillaga staðkunnugra 
sjómanna.

7. Svæði út af Skálavík fyrir veiðum 
með línu (lokað 1/10. – 31/12.). Byggt 
á sögu skyndilokana.

8. Svæði við norðanverðan Skaga 
fyrir veiðum með línu og handfærum 
(lokað 15/5. –

31/7.). Tillaga staðkunnugra 
sjómanna.

9. Svæði norður af Vatnsnesi fyrir 
veiðum með línu og handfærum 
(lokað 15/5. – 31/7.).  Tillaga 
staðkunnugra sjómanna.

10. Svæði út af Gjögrum fyrir 
veiðum með handfærum (lokað 15/5. 
– 31/7.). Byggt á sögu skyndilokana.

11. Svæði norðan við Langanes 
fyrir veiðum með handfærum 
(lokað 15/5. – 31/7.). Byggt á sögu 
skyndilokana.

12. Svæði við og suður af 
Glettinganesi fyrir veiðum með 
handfærum (lokað 15/5. –

31/7.). Byggt á sögu skyndilokana.
13. Svæði fyrir sunnaverðum 

Austfjörðum fyrir veiðum með 
handfærum (lokað 15/5. –

15/7.) Breyting á reglugerð nr. 
588/2015 (svæðismörkum breytt – 
svæði minnkað). Tillaga staðkunnugra 
sjómanna.

Tillaga starfshópsins að svæðalokunum á grunnslóð (blá svæði) og gildandi 
reglugerðir vegna lokana svæða fyrir veiðum með línu og/eða handfærum (gul 
svæði). Mynd úr skýrslu starfshóps, sjá nánar á vef Stjórnarráðsins.

„
Smábátasjómenn 
eru víða uggandi 
yfir nýjum tillögum 
að endurskoðum 
svæðalokunum á 
fiskimiðum smábáta 
víða við landið.

Frá aðalfundi LS sem haldinn var í Reykjavík. 
Axel Helgason formaður LS og Kristján Þór 
Júlíusson sjávarútvegsráðherra.
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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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Alfreð Tulinius forstjóri Nautic:

„Tækifærin í Rússlandi innan tæknigeirans í 
sjávarútvegi eru alveg lygileg“

Rússar standa frammi fyrir 
vatnaskilum í tækniþróun veiða 
og vinnslu í sínum sjávarútvegi. 

Þegar ég kom fyrst til Rússlands 
átti ég von á að hitta fyrir þjóð sem 
svipaði að mörgu svona almennt 
séð við Norðurlandaþjóðir. En þetta 
varð enn betra. Tengingin sem mér 
finnst ég ná við Rússa er eins og 
maður hafi hitt bræður sína og systur. 
Það á meira að segja ekki síst við í 
austurhluta þessa víðfeðma ríkis, í 
Kamsjatka, Vladivostok og þar í kring. 
Við Íslendingar erum ekkert eins og 
Danir, Norðmenn og Svíar. Við erum 
miklu áræðnari og Rússar eru pínu 
svoleiðis líka.“

 Þetta segir Alfreð Tulinius 
viðskipta- og skipaverkfræðingur. 
Hann er stjórnarformaður 
skipahönnunarfyrirtækisins Nautic. 
Við sitjum í höfuðstöðvum þess við 
Ármúlann í Reykjavík. 

Teikna nýja kynslóð
Nautic er fyrirtækið sem ásamt 

Skipatækni stendur á bak við hönnun 
nýrrar kynslóðar íslenskra togara 
sem hafa streymt til landsins á 
undanförnum misserum. Öll þessi 

skip eru með stór perustefni og hafa 
vakið athygli fyrir nýstárlega hönnun 
og tækninýjungar. Engey, Akurey, 
Viðey, Drangey, Björgvin, Björg og 
Kaldbakur. Talað er um að þessi skip 
boði algera byltingu á sínu sviði. 
Eflaust er mikið til í því. 

 Sjálfur er Alfreð 
veraldarvanur. Hann stundaði 
skipaverkfræðinám og störf í 
Danmörku þar sem hann bjó í sjö 
ár. Síðan urðu það sjö ár í Kanada 
með vinnu og meistaranámi í 
viðskiptafræði, tvö ár í Chile, Pólland 
meira eða minna í fjögur ár, Tyrkland 
eitt og hálft ár. Mest hefur þetta 
snúist um nýsmíðar fyrir íslenska 
fiskiskipaflotann. Alfreð er annars frá 
Akureyri og stundaði mikið sjóinn á 
yngri árum. Þar kviknaði væntanlega 
áhuginn á skipum. „Ég nýt þess í 
mínum störfum í dag að hafa verið 
sjómaður. Til dæmis hanna ég alltaf 
mín skip þannig að vinnurými og 
svefnaðstaða áhafnar sé ekki sömu 
megin í skipinu. Ég veit það af eigin 
reynslu að þreyttur sjómaður getur 
vel vanist við að sofa við vélarhljóð 
en maður venst því aldrei að sofa við 
skelli í hurðum og lúgum.“

Horfðu til Rússlands
Alfreð stofnaði Nautic árið 

2002 ásamt Bárði Hafsteinssyni 
skipaverkfræðing. Bárð þarf vart að 
kynna. Hann hefur hannað íslensk 
skip um áratugaskeið undir merkjum 
Skipatækni. Í dag starfa átta manns hjá 
Nautic á Íslandi. 

 Aðspurður segist Alfreð 
telja að bylgju nýsmíða í íslenska 
togaraflotanum sé nú að mestu leytinu 
lokið í bili. Þetta er ein af ástæðum 
þess að þeir hjá Nautic hófu að líta í 
kringum sig á erlendri grundu. 

„Fyrir nokkrum árum síðan var 
ljóst áherslubreyting var farin að ráða 
ríkjum í rússneskum sjávarútvegi. 
Menn þar gerðu sér grein fyrir því 
að fiskiskipin voru orðin gömul. Um 
helmingur flotans frá Sovéttímanum 
og önnur skip verið keypt notuð frá 
Vesturlöndum. Rússar eru nú á fullu 
að endurnýja og byggja upp sinn 
sjávarútveg á tæknisviðinu, bæði 
í veiðum og vinnslu,“ segir Alfreð 
og bætir svo við: „ Þeir eru líka að 
endurskipuleggja regluverkið víða í 
kringum sjálfa auðlindanýtinguna. 
Rússar segja það sjálfir að sennilega 
hafi þetta viðskiptastríð sem hófst við 

Vesturlönd í kjölfar Úkraínudeilunnar 
til lengri tíma litið verið það besta sem 
hefur komið fyrir þá. Þetta hefur ýtt 
þeim fyrr af stað en ella hefði orðið 
til þess búa þannig um hnútana að 
rússneskt samfélag yrði sjálfbærara. 
Um leið hefur þetta eflt sjálfstraust 
meðal þjóðinnar, kennt henni að 
vanmeta ekki sjálfa sig. Rússar sjá nú 
að þeir geta staðið á eigin fótum og 
verið sjálfum sér nægir.“

Systurfyrirtæki í Pétursborg
Með þessari endurnýjunarhrinu 

og uppbyggingu í rússneskum 
sjávarútvegi er íslenskt hugvit orðið 
eftirsótt þar í landi. Þeir hjá Nautic 
færa sér það í nyt. Fyrr á þessu ári var 
skipaverkfræðifyrirtækið Nautic Rus 
stofnað í Rússlandi. Nú starfar Nautic 
í Reykjavík náið með því. Alfreð lýsir 
þessu í stuttu máli:

„Við erum með lykilmenn hér 
heima á Íslandi sem vinna svokallaðar 
„concept“ eða útfærsluteikningar sem 
eru þá af megin hönnun skipanna. Allt 
í þrívídd. Við vinnum líka nú síðast í 
útlitshönnun skipanna að innan í 
samvinnu við arkitekta. Það hefur 
stundum rekið dálítið á reiðanum 

hvernig skipin væru höfð að innan, 
svo sem hvað varðar innréttingar, 
liti og þess háttar sem snýr að 
vistarverum áhafna. Þannig drögum 
við upp hvernig skipin eiga að líta út 
í heild sinni.“

Svo kemur til kasta Nautic Rus. „Það 
stofnuðum við með tveimur ungum 
rússneskum skipaverkfræðingum í 
Sankti Pétursborg fyrr á þessu ári. Það 
er nú orðið 43 manna starfsemi. Þarna 
eru unnar flokkunarfélagsteikningar 
og vinnuteikningar fyrir 
skipasmíðastöðvarnar. Þetta 
er allt unnið upp úr þessum 
útfærsluteikningum sem við gerum 
hér á Íslandi.“ 

Var orðinn vondaufur
Alfreð Túlíníus hefur greinilega 

gaman af því að rekja hvernig 
starfsemin hófst í Rússlandi.

„Þetta átti sér þá forsögu að ég hafði 
verið að leita mér að samstarfsfólki þar 
í landi því við hjá Nautic vildum taka 
þátt í þessari endurnýjun á skipakosti 
sem stóð þar fyrir dyrum og töldum 
að við hefðum margt fram að færa. Ég 
var búinn að hitta marga sem starfa 
við skipahönnun í Rússlandi en fannst 

Alfreð Tulinius ásamt Bárði Hafsteinssyni samstarfsfélaga sínum.

Teikning af krabbaskipi sem Nautic-fyrirtækin hafa hannað. 
Gildrurnar verða hífðar inn um stjórnborðshlið skipsins og síðan 
lagðar út aftur frá skut. 
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þeir vera af gamla skólanum. Það eimir 
aðeins af því hjá eldri kynslóð hönnuða 
þar, tilhneiging til að hafa allt frekar 
svona groddalegt eins og við þekkjum 
það frá Sovéttímanum. Ég var frekar að 
leita að ungu skipaverkfræðimenntuðu 
fólki sem væri ekki endilega með 
fiskiskipabakgrunn, heldur væri klárt í 
teiknivinnu, tölvum og þess háttar.“ 

stjórnaformaður Nautic var þarna 
síðan staddur á sýningu í Sankti 
Pétursborg, að sögn orðinn hálf 
úrkula vonar um að hann fyndi þá 
samstarfaðila í Rússlandi sem hugur 
hans stóð til. „Það er nefnilega meira 
en að segja það að ætla inn í Rússland 
og halda að maður geti bara unnið 
hlutina eins og maður er vanur hérna 
heima á Íslandi eða á Vesturlöndum. 
Þarna er miklu meiri skriffinska, 
kerfið þyngra í vöfum og svo bætast 
við tungumálahindranir sem þarf að 
yfirstíga með öllu hinu. Það tekur tíma 
að læra hvernig maður á að vinna með 
kerfinu þarna þó okkur hafi síðan tekist 
það mjög vel.“ 

Hending réð að lokum
Sagan heldur áfram: 
„En nóg um það, þarna á sýningunni 

koma til mín þrír ungir menn sem voru 
að skoða básinn hjá okkur á síðasta 
degi sýningunnar. Túlkurinn sem var 
með mér fór að tala við þá á rússnesku 
og komst að því hvaða bakgrunn þeir 
voru með. Hún pikkaði í mig og ég 
man að ég ætlaði ekki að fara að sinna 
þeim því ég var alveg búinn að fá nóg 
af þessari árangurslausu leit minni að 
samstarfsaðilum. En hún var fylgin 
sér og sagðist halda að ég myndi ekki 
sjá eftir því að rabba við þá. Það kom á 
daginn að þetta voru menn með litla tíu 
manna skipaverkfræðistofu sem vann 
einkum að því að vinna teikningar fyrir 
skipasmíðastöðvar sem undirverktakar 
hjá einhverjum öðrum. Þeir töluðu 
enga ensku og ég enga rússnensku svo 
þetta var allt rætt í gegnum túlkinn. 
Ég spurði þá nokkurra lykilspurninga 
um það hvaða sýn þeir hefðu á hlutina. 
Þeir svöruðu og mér leist vel á. Ég 
skynjaði strax að þarna væri ég búinn 
að finna unga menn sem væru með 
réttu afstöðuna og reiðubúnir að takast 
á við áskoranir. Eftir hálftíma spjall 
sagði ég við þá að ég ætlaði að kaupa 
helminginn í fyrirtækinu þeirra. Það 
kom eitthvað á þá og ég sagði þá: 

„Strákar, veriði bara alveg 
sultuslakir. Þið eigið nú að spyrja mig 
hvað ég ætli að borga fyrir það.“ 

Ég fékk ekkert svar. Þá sagði ég: 
„„Áður en þið segið eitthvað þá ætla 

ég bara að segja ykkur að ég vil að við 
vinnum saman. Ég er ekki að horfa 
í það sem þið eruð með, við erum að 
fara að gera eitthvað annað. Ég legg til 
ákveðna hluti og þið komið með hitt. 
Svo byggjum við þetta upp saman. 
Þegar upp verður staðið munið þið 
hafa miklu meira heldur en þið eruð 
með í dag. Þeir gengust  inn á þetta. Við 
stofnuðum nýtt fyrirtæki saman og við 
fórum að vinna.“

Ýmislegt að yfirstíga
„Þetta var í mars á þessu ári. Við 

höfum bara fjármagnað þetta héðan að 
heiman, keypt tölvubúnað, innréttað 
skrifstofur og annað sem fylgir því að 
koma upp fyrirtæki. Þetta er búið að 
vera dálítið bratt,“ segir Alfreð og hlær 
við. 

„Auðvitað gengur á ýmsu, það er 
menningarmunur þegar menn koma 
úr jafn ólíkum áttum og héðan frá 
Íslandi og síðan úr Rússlandi. Þeir taka 
allar reglur mjög bókstaflega alveg frá 
grunni. Í byrjun voru þeir alltaf að velta 
sér upp úr regluverkinu. En málið er 
þegar maður les reglur þá á maður líka 
að skoða hvað stendur ekki í reglunum 
þegar unnið er að lausnum til að reyna 
að ná því sem maður er að sækjast eftir. 
En þessi tryggð þeirra við regluverkin 
var okkur fjötur um fót í byrjun þar til 

ég sagði við þá: 
„Strákar, reglurnar eru ekki til. 

Gleymið þeim. Hugsið bara um virkni 
og aftur virkni, að tæknilausnirnar 
virki eins og við sjáum fyrir okkur. 
Teiknum þetta bara eins og við viljum 
hafa þetta og þegar það er komið, þá 
skulum við fara að rýna í reglurnar. 
Sendum þetta jafnvel inn til eftirlitsins 
og fáum þá bara athugasemdir og 
lögum í samræmi við þær.“ 

Ég sagðist hreinlega myndi verða 
óánægður ef við fengjum engar 
athugasemdir því það myndi þýða 
að við hefðum látið regluverkið 
hamla okkur um of í hönnuninni. 
En svona er þetta farið að ganga 
núna. Með þessu var eins og maður 
leysti þá einhvern veginn úr læðingi. 
Þeir gáfu sköpunarkraftinum og 
hugmyndauðginni lausan tauminn og 
þetta fékk að njóta sín.“

Tíu togarar
Eins og fyrr sagði er allt komið 

á fulla ferð núna, aðeins rétt rúmu 
hálfu ári eftir að Nautic Rus var sett á 
lagginar. Alfreð segir að „tækifærin séu 
alveg lygileg.“

„Við höfum hannað 83 metra langan 
og 16 metra breiðan vinnslutogara fyrir 
rússneska útgerðarfyrirtækið Norebo. 
Sex til tíu togarar verða smíðaðir eftir 
þeirri teikningu. Sex verða gerðir 
út frá Múrmansksvæðinu til veiða í 
Barentshafi en sennilega fjórir út frá 
Petropavlovsk á austurströndinni til 
veiða í Kyrrahafi. Norebo er geysisterk 
útgerð með miklar veiðiheimildir, 
einar þær mestu á einu fyrirtæki á 
heimsvísu eða um 500.000 tonn. 
Fyrirtækið er nú að byggja sig upp af 
fullum krafti í Rússlandi. Nú er verið 
að smíða þessa togara hjá Northern 
Shipyard-skipasmíðastöðinni í Sankti 
Pétursborg.“

Verður íslenskur búnaður í þessum 
togurum?

„Við vitum það ekki enn en það er 
verið að vinna í því. Þetta er samkeppni 
og menn verða bara að selja sína hluti 
og vera gjaldgengir. Ég á þó von á því 
að það fari í þessi skip búnaður frá 
íslenskum fyrirtækjum sem taka þátt 
í Knarr-samstarfinu sem ég skal koma 
inn á síðar í þessu spjalli, svarar Alfreð.“

AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti 
ís lensks sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni ís lensks sjávarútvegs og fiskeldis. Sjóðurinn 
aug lýsir nú eftir umsóknum í verkefni 2019 með þetta að mark miði. Skilafrestur umsókna er 
til kl. 20, 1. des ember 2018. Umsóknum ber að skila rafrænt á net fangið avs@byggdastofnun.
is og bréflega á póst fangið Byggðastofnun v/AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi, Ártorgi 1, 
550 Sauðárkrókur. Vakin er at hygli á því að umsóknum þarf bæði að skila raf rænt og bréflega. 

 Styrkir sem sjóðurinn veitir 
 falla undir tvo flokka:

a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
	 Styrkir	 til	 afmarkaðra	 rannsókna-	 og/eða	 þró	unar-

verk	efna,	sem	falla	að	markmiðum	sjóðs	ins.	Veittur	
er	styrkur	til	eins	árs	í	senn	og	skal	í	umsókn	gera	
grein	fyrir	verk	þáttum	og	fjár	mögnun.	Hver styrkur 
getur numið allt að tólf milljónum króna.		

	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	 til	umfangsmeiri	verk-
efna	 (fram	haldsverkefna),	 sem	 unnin	 eru	 á	 lengri	
tíma,	 eða	 allt	 að	 þremur	 árum,	 en	 sækja	 þarf	 um	
styrk	á	hverju	ári.	Hafi	verk	efnið	áður	verið	styrkt,	
þarf	 að	 gera	 grein	 fyrir	 fram	vindu	 þess	 áður	 en	
styrk	umsókn	er	afgreidd.

b. Smá- eða forverkefni
	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	til	smærri	verkefna	eða	

til	 að	 undir	búa	 stærri	 verkefni	 á	 sviði	 rann	sókna	
og/eða	þró	unar.	Styrkupphæð getur numið allt að 
þremur milljónum króna	 og	 skal	 verk	efnið	 unnið	
innan	tólf	mánaða.

Um alla styrki gildir að framlag 
sjóðsins má ekki fara fram 

yfir 50% af heildarkostnaði og 
sjóðurinn tekur ekki þátt í að 

styrkja fjárfestingar

Nánari upplýsingar og 
umsóknarblað er að finna á 

heimasíðu sjóðsins www.avs.is 

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi ∙ Ártorgi 1 ∙ 550 Sauðárkrókur ∙ sími 455 5400 ∙ www.avs.is

AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi 
starf ar á vegum Atvinnu vega- og 

nýsköp unar ráðu neytis

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi 
auglýsir eftir umsóknum

Ný gerð kóngakrabbaskipa
Áður en við tölum um Knarr vill 

hann segja meira frá því sem Nautic er 
að gera í Rússlandi.

„Við erum líka að vinna verkefni fyrir 
Russian Fisheries-útgerðarfyrirtækið. 
Þar erum við að hann nýja gerð veiði- 
og vinnsluskipa sem nota á við veiðar á 
kóngakrabba nyrst í Kyrrahafinu. Þessi 
skip stunda veiðar á norðurslóðum þar 
sem er mikill kuldi, ísing og erfitt sjólag. 

Ég ákvað að við skyldum hanna skip 
sem yrði algerlega lokað og hentaði til 
veiða inni í ísnum. Í grunninn er þetta 
togarahönnun en þessi skip verður 
hægt að opna á síðunum til að taka 
krabbagildrurnar þar upp gegnum 
brunn þegar þau eru stödd inni í ísnum 
og upp á lokað þilfar. Gildrurnar eru 
tæmdar þar og fara aftur með skipinu 
á færiböndum og eru lagðar aftur í sjó 
út frá skutnum. Ég sýndi Rússunum 

þessa hönnun og þeim þótti þetta alveg 
brilljant. Við tókum svo bara einkaleyfi 
á þessu og fyrirtækið bað síðan um 
að fá einkarétt á svona skipum og við 
létum þá hafa það. Þeir stefna nú á það 
að smíða tíu til fjórtán krabbaskip af 
þessari gerð.“

Þetta mikla verkefni á sinn 
bakgrunn í því að Rússar ætla nú 
að endurskipuleggja krabbaveiðar 
sínar algerlega með það markmið 

Engey RE, ein af „systrunum“ þremur sem Nautic hannaði og smíðaðar voru 
fyrir HB Granda í Tyrklandi lætur úr Reykjavíkurhöfn nú fyrr í haust.
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að bæta bæði afkomu og nýtingu. 
„Russian Fishing ætlar sér stóra hluti 
í þeim veiðum í framtíðinni. Þessi 
gerð krabbaskipa mun geta tekið um 
hundrað tonn af lifandi krabba til 
vinnslu í landi og um tvö hundruð tonn 
af frystum afurðum. Hvert skip verður 
64 metra langt og 14 metra breitt.“ 

Hrósar sendiráðinu í Moskvu
Frásögn Alfreðs af því hvernig 

Nautic hefur haslað sér völl í Rússlandi 
vekur þá spurningu hvort það sé ekki 
erfitt að komast inn í Rússland, ekki 
síst í ljósi þess að hálfgert viðskiptastríð 
geisi nú milli landsins og Vesturlanda 
með tilheyrandi viðskiptabönnum og – 

þvingunum?
„Nei, Rússar taka manni opnum 

örmum. Sendiráð Íslands í Moskvu 
hefur líka reynst mjög hjálplegt og 
er  fyllilega að skila sínu. Þau hafa 
liðkað mikið fyrir okkur og Berglind 
Ásgeirsdóttir sendiherra er snillingur.“

Alfreð segir að sér hafi þótt 
áhugavert að þegar hann kynnist 
íbúum Rússlands þá hafi hann séð 
hvað Vesturlandabúar búi við skakka 
heimsmynd. „Nú ætla ég svo sem ekki 
að fara að reka áróður fyrir Pútín eða 
neitt svoleiðis en mér finnst vanta 
að fólk hér í okkar heimshluta kynni 
sér söguna til dæmis hvað varðar 
Krímskaga. Í ljósi hennar er alveg 

út í hött að ætla það að Rússar gefi 
frá sér Krímskagann. Hann tilheyrði 
Rússlandi og þarna er ein af þremur 
mikilvægustu flotastöðvum Rússa 
með aðgang að Svartahafinu. Ég 
var niðri á Krímskaga um daginn. 
Þetta eru Rússar sem búa þarna. 
Nýlendustefna Evrópusambandsins 
er svo geggjuð að hún lítur alveg fram 
frá svona sögulegum og lýðfræðilegum 
staðreyndum. Úkraína er í upplausn 
og þá halda menn að hægt sé að 
innlima Krímskaga undir áhrifasvæði 
Vestur Evrópu eins og gert var með 
Eystrasaltslöndin. Það er eiginlega 
lýsandi fyrir það hve mikið ráðandi öfl 
á Vesturlöndum þurfa á ímynduðum 

óvini að halda, þegar horft er á hvernig 
menn pönkast á Rússlandi. En Rússar 
hlæja bara að þessu.“

Að sögn Alfreðs þá snerta þessi átök 
tæknifyrirtækin ekki neitt. 

„Viðskiptaþvinganirnar snúa að því 
að vestrænar þjóðir ætli ekki að selja 
Rússum ákveðna vöruflokka svo sem 
hergögn. Rússar svöruðu Íslendingum 
meðal annars með því að banna 
innflutning á okkar sjávarafurðum 
til sín. En þetta snertir hvergi sölu á 
tækniþekkingu og -búnaði svo sem í 
sjávarútvegi. Í ofanálag erum við hjá 
Nautic líka með rússneskt fyrirtæki 
sem við gerum okkar viðskipti í 
gegnum.“

Samstarfið í Knarr Maritime
Í lokin ræðum við aðeins um 

Knarr-samstarf nokkurra íslenskra 
sjávarútvegstæknifyrirtækja sem ætla 
nú að hasla sér völl á rússneskum 
markaði. Knarr Maritime er nú eins 
konar regnhlífarfyrirtæki sem stundar 
markaðssetningu í Rússlandi.

„Við erum að vinna með þessum 
Knarr-félögum sem alveg frábært. 
Ingólfur Árnason forstjóri Skagans 3X 
var búinn að vinna í Rússlandi ásamt 
fyrirtækjunum Frosti og Rafeyri. Við 
Ingólfur fáum svo þessa hugmynd 
að svona samstarfi fleiri fyrirtækja 
þannig að hægt yrði að bjóða Rússum 
heildstæðar tæknilausnir bæði á sjó og 
á landi. Í Knarr Maritime tökum við 
bara mest af því besta sem Ísland hefur 
að bjóða í þessum efnum. Öll þessi 
fyrirtæki sem taka þátt í því samstarfi 
eru hvert og eitt með snilldar lausnir 
á sínum sviðum. Þetta erum við hjá 
Nautic, Skaginn 3X með vinnslubúnað, 
Naust Marine með vindutækni, 
Brimrún með brúartækin og Frost með 
kælitæknina.“

Knarr-nafnið vísar til hinna fornu 
knarra og siglinga víkinga á þeim 
góðu skipum sem leiddu meðal annars 
til landvinninga norrænna manna á 
þeim löndum sem í dag eru Rússland. 
„Þegar maður hugsar út það þá er alveg 
með ólíkindum að íslensk fyrirtæki í 
tæknigeiranum skuli ekki hafa innleitt 
svona samstarf á erlendum mörkuðum 
fyrir löngu. Norðmenn hafa gert þetta 
lengi en þó með óformlegri hætti. 
Skipasmíðaiðnaðurinn þar er þó til 
dæmis mjög duglegur að draga norsk 
fyrirtæki í ýmsum geirum inn með 
sér í verkefnum. Þetta er náttúrulega 
mannlegt eðli. Menn leita til þess 
sem þeir þekkja. Hér á Íslandi er lítið 
samfélag og mikil nálægð milli aðila 
sem vinna í sjávarútvegsgeiranum, 
svo sem á tæknisviðinu. Þetta er að 
kristallast í þessari samvinnu Knarr 
Maritime á rússneska markaðnum.“ 

Það er greinilegt að íslensk 
sjávarútvegtæknifyrirtæki ætla sér 
stóra hluti í austri í náinni framtíð.
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www.oddi.isHafðu samband fyrir nánari upplýsingar - s. 515-5000 

Geta brotnað
niður á 12 vikum

Minna kolefnisspor
en af öðrum einnota

umbúðum

Vissir þú að…
… þetta er ekki plast?
 Tímamótaumbúðirnar frá Enviropack eru eingöngu úr náttúrulegum hráefnum og flokkast 
því einfaldlega með öðrum lífrænum úrgangi. Vörurnar eru framleiddar úr sterkju sem fellur 
til við framleiðslu á sykri og maís. Þær eru 100% niðurbrjótanlegar. Með góðu úrvali af 
einnota umhverfisvænum umbúðum vill Oddi stuðla að minnkun myndunar úrgangs í þágu 
náttúrunnar.

Góður árangur í rekstri byggir á skynsamlegum ákvörðunum. Áratuga þekking okkar 
og reynsla tryggja þér fyrsta flokks ráðgjöf og aðstoð við greiningu á þínum þörfum. 
Hafðu samband og leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna þá lausn sem
hentar þínum rekstri best.
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Örvar Már Marteinsson skipstjóri á krókaaflamarksbátnum Sverri SH frá Snæfellsbæ 
kemur fyrir í nýrri bók sem gefin hefur verið út á alþjóðlegum markaði. 

Bókin ber titilinn „Captain´s Dinner.“  Hún er eftir Paul Pflüger. Höfundur fór á 
sjó með fiskimönnum frá 27 löndum í Evrópu og tók af þeim myndir við störf þeirra á hafinu. 
Hann fékk einnig uppskriftir að uppáhalds sjávarréttum þeirra. „Paul Pflüger fór með okkur 
í róður og ég lét hann hafa uppskrift að plokkfiski og fiski steiktum í raspi,“ segir Örvar Már. 

Bókina „Captain‘s Dinner“ má skoða nánar og kaupa á amazon.com. Myndir sem hér fylgja 
eru birtar með góðfúslegu leyfi höfundarins Paul Pflügers.

Örvar Már er formaður Snæfells-félags smábátaeigenda á Snæfellsnesi og í Dölum. Hann 
var kjörinn varaformaður Landssambands smábátaeigenda á aðalfundi samtakanna nú í 
október. Lesa má ítarlegt opnuviðtal við Örvar í nýjasta tölublaði Vesturlands sem gefið er út af 
Fótspori sem einnig gefur út Ölduna. Sjá nánar á vefnum fotspor.is

Fulltrúi Íslands í nýrri bók um sjómennsku og sjávarfang

FRAMHALD Á BLS. 14

400 kg ísvélar

 

Þakblásarar

Samlokueiningar

Kælimiðlar

Hitablásari

Tilboð
frá kr89.990

Kælipressur
Eigum til samlokueiningar á lager

30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

íshúsið

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.  

ísvélar
Framleiddu eigin ís

Fjárfesting sem borgar sig sjálf!

Eigum alla helstu miðla
á lager

Einnig neistafríir
fyrir vélarými

Kápa og innsíður bókarinnar sem sýna 
myndir úr róðri sem sem höfundur fór 
með Sverri SH frá Ólafsvík. Mynd: @
thecaptainsdinner.

Mynd af vígalegum Örvari Má Marteinssyni skipstjóra 
sem er í bókinni „Captain‘s Dinner.“ Mynd: @
thecaptainsdinner.

Viðtal er við Örvar í nýjasta Vesturlandi 
þar sem hann tjáir sig meðal annars um 
aflabrögð, veiðigjöld og svæðalokanir. 
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SJÁVARÚTVEGUR 
- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

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

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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SJÁVARÚTVEGUR 
- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

BOLUNGARVÍKURHÖFN

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

SNÆFELLSBÆR

FJARÐABYGGÐ

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur
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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

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

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

Dregur úr hagnaði í sjávarútvegi

Hagnaður sjávar út vegs fyrir-
tækja fyrir af skriftir, fjár-
magns kostnað og tekju skatt 

(verg hlut deild fjár magns, EBITDA) 
sem hlut fall af heildar tekjum lækkaði 
milli áranna 2016 og 2017. Í fisk-
veiðum og -vinnslu lækkaði hlut fallið 
(án milli við skipta) úr 25,4% í 21,1%, 
í fisk veiðum fór hlut fallið úr 24,2% 
í 18,2% og í fisk vinnslu úr 11,9% í 
10,6%. Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýjustu Hag tíðindum. Sjá nánar 
á vef Hag stofu Ís lands (hag stofa.is). 

Hreinn hagnaður (EBT) í sjávar-
út vegi, sam kvæmt ár greiðslu að ferð, 
nam 6,5% árið 2017 saman borið við 
14,4% árið áður. Í fjár hæðum nam 
hagnaðurinn 11,8 milljörðum króna 
eftir að gjald færð hefur verið ár-
greiðsla að fjár hæð 26,7 milljarðar. 
Sé miðað við hefð bundna upp gjörs-
að ferð er niður staðan 6,8% hagnaður 
árið 2017 eða 12,5 milljarður, saman-
borið við 24% hagnað árið 2016. 

Á hrifa þættir á af komu í sjávar-
út vegi 

Rekstrar árið 2017 gætti á hrifa verk-
falls sjó manna sem hófst í desember 
2016 og stóð í tæpar 10 vikur. Verð 
sjávar af urða á er lendum mörkuðum 
í ís lenskum krónum lækkaði um 6,7% 
frá fyrra ári og verð á olíu hækkaði að 
meðal tali um 25% á milli ára. Gengi 
USD veiktist um 11,6% og gengi EUR 
um 9,8% á milli ára. 

Út flutnings verð mæti sjávar út vegs í 
heild dróst saman um 15,2%, og nam 
rúmum 197 milljörðum króna á árinu 
2017. Verð á út flutnings vörum í sjávar-
út vegi lækkaði um 12,1% og magn 
út fluttra sjávar af urða dróst saman 
um 3,5%. Á árinu 2017 störfuðu um 

7.600 manns við sjávar út veg í heild, 
sem er um 3,9% af vinnu afli á Ís landi. 
Veiði gjald út gerðarinnar lækkaði úr 
6,9 milljörðum króna fisk veiði árið 
2015/2016, í 4,6 milljarða króna fisk-
veiði árið 2016/2017. 

Af koma smá báta versnaði í 
fyrra 

Alls voru 837 smá bátar að veiðum 
og öfluðu þeir tæp lega 22 þúsunda 
tonna, að verð mæti rúm lega 4,2 
milljarða króna árið 2017. 

Sem hlut fall af tekjum var EBITDA 
smá báta 13,3% árið 2017, borið saman 
við 13,8% árið 2016. Af þessum 837 
smá bátum var 521 bátur við strand-
veiðar á árinu. Afli þeirra var um 
9.800 tonn og afla verð mætið tæp lega 
1,9 milljarðar króna. EBITDA strand-
veiðanna árið 2017 var 13,9% saman-
borið við 15,6% árið 2016 og EBITDA 
annarra báta undir 10 tonnum á al-
mennum veiðum 12,8% saman borið 
við 11,3% árið 2016. 

Eigið fé rúmir 276 milljarðar 
Sam kvæmt efna hags reikningi voru 

heildar eignir sjávar út vegsins rúmir 
660 milljarðar króna í árs lok 2017, 
heildar skuldir rúmir 384 milljarðar 
króna (hækkun um 6,9%) og eigið 
fé tæpir 276 milljarðar króna. Verð-
mæti heildar eigna hækkaði um 6,2% 
frá 2016 og fjár festingar í varan legum 
eignum hækkuðu um 10%. Eigin fjár-
hlut fallið var 41,8% en var 42,2% í árs-
lok 2016. 

Eins og fram kemur á með-
fylgjandi mynd hefur eigið fé í sjávar-
út vegi vaxið hratt síðustu ár, eða úr 
29 milljörðum króna árið 2010 í 276 
milljarða króna árið 2017.

Hagnaður útvegsins er að dragast saman eftir góð ár.
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Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

Allt fyrir nýsmíðina

SEPAR forsíur
EUROPAFILTER smursía

PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

8" hljóðkútur

SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

SIDE-POWER hliðarskrúfurYANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

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

R

R

Stjórntæki og gírar Rafstöðvar og ljósavélarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta

Allar gerðir af legum Skrúfur
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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

www.ishusid.is
 S: 566 6000 íshúsið

Kælipressur og frystipressur

Leiðandi í kolsýru

6. NÓVEMBER 2018

Nýsköpunar-
verðlaunin til 
Kerecis

Fyrir tækið Kerecis hlaut Ný-
sköpunar verð laun Ís lands 2018 
sem af ent voru á Ný sköpunar-

þingi í síðustu viku. Guð mundur 
Fer tram Sigur jóns son, stofnandi og 
for stjóri Kerecis, veitti verð laununum 
við töku úr hendi Þór dísar Kol brúnar 
R. Gylfa dóttur, ferða mála-, iðnaðar- 
og ný sköpunar ráð herra. 

Kerecis er ný sköpunar fyrir tæki 
sem vinnur að þróun fjöl margra vara 
sem tengjast húð- og vefja við gerðum. 
Megin stefið í starf semi fyrir tækisins 
er hag nýting á náttúru legum efnum 
(einkum þorskroði) sem styðja við 
endur sköpun húðar og líkams vefja. 
Fyrir tækið er með höfuð stöðvar og 
fram leiðslu á Ísa firði og hóf rekstur 
fyrir átta árum. 

Í rök stuðningi dóm nefndar segir: 
„Kerecis hefur leitt öflugt ný-

sköpunar starf sem tengir saman 
nýja notkunar mögu leika á sjávar af-
urðum í heil brigðis tækni. Fyrir tækið 
byggir á sterkum þekkingar grunni og 
virku sam starfi við lækna, fyrir tæki 
og rann sókna stofnanir. Undan farið 
hefur fyrir tækið náð góðum árangri á 
markaði vegna sér stöðu af urða fyrir-
tækisins, enda hefur Kerecis einka-
leyfa varið tækni sína í yfir 50 löndum. 
Fyrir tækið hefur fengið fjölda viður-
kenninga á undan förnum árum og 
árið 2017 hlaut fyrir tækið Vaxtar-
sprota ársins, sem það ný sköpunar-
fyrir tæki sem óx hraðast á Ís landi. 
Sam hliða aukinni markaðs setningu 
hefur störfum hjá fyrir tækinu fjölgað 
hratt og þar starfa nú yfir 50 manns 
við þróun, fram leiðslu og sölu.“

Okkar glæsilega 
og holla

hádegishlaðborð

sími 437-1600

Bjóðum ykkur 
velkomin alla daga frá

 kl. 11:30 til 14:30

sjá vetrardagskrá og matseðil
 Landnámsseturs á 
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