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Humar  
hruninn

Gott í hrogn-
kelsum

Hvalveiðar  
leyfðar

Súrir pungar og 
samkeppnishæfni

SÍÐA 14

Hvar er loðnan?
Myndin hér fyrir ofan sýnir leiðalínur skipa sem leitað hafa síðustu vikurnar að loðnu á hafsvæðunum norður, austur og suðaustur 

af landinu. Þrátt fyrir sex mælingaleiðangra á skipum sem aldrei hafa verið öflugri né betur tækjum búin þá finnst sáralítið af þessum 
næst mikilvægasta nytjastofni þjóðarinnar – fiskistofni sem hefur ekki einvörðungu fjárhagslega þýðingu fyrir hagkerfið – heldur 
gegnir einnig grundvallarhlutverki í vistkerfi sjávar við Ísland. Vonir um loðnuvertíð dofna með hverjum degi sem líður. Sé loðnan 
horfin þá erum við í miklum vanda.

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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Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta
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Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

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!
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Aðeins kraftaverk getur bjargað því 
að loðnuvertíð verði í ár. Mesta loðnuleit 
sögunnar með stórum og afar vel búnum 
skipum hefur ekki skilað neinu sem 
gæti gefið vonir um að hægt sé að gefa 
grænt ljós á veiðar. Nú líður að lokum 
febrúar og loðnan ætti að vera gengin 
upp á landgrunnið við suðurströndina. 
Það eina sem gæti bjargað stöðunni nú 
er að það kæmi loðnuganga norðan úr 
Dumbshafi suður með Vestfjörðum og inn 
á Breiðafjörð og Faxaflóa. Ólíklegt er þó 
að slíkt gerist því menn hafa ekki fundið 
mikið af loðnu norður í höfum – þrátt 
fyrir dauðaleit. 

Um margra ára skeið hefur verið full ástæða til að hafa áhyggjur af 
loðnustofninum. Skoðum stöplarit yfir veiðar sem birt er á síðu 9 í 
þessu blaði. Árlegar veiðar frá því upp úr aldamótum hafa nánast án 
undantekinga verið undir meðaltali áranna 1968–2018. Síðust sex árin 
hafa aflabrögðin verið langt undir þessu meðaltali. Undanfarnar þrjár 
vertíðir hefur  aflinn vart náð 200.000 tonnum. Nú hafa vissulega komið 
loðnuleysisár áður, og þá einkum vegna nýliðunarbrests þar sem árgangur 
misfórst, en niðursveiflan hefur aldrei verið jafn langvarandi og nú. 

Loðnubrestur við Ísland dregur upp grafalvarlega sviðsmynd. Farið er 
yfir efnahagslega þáttinn í greinni á síðu 9 og hér skal alls ekki gert lítið úr 
neikvæðum áhrifum á fjárhag útvegsins, samfélaga sem reiða sig á loðnu 
og sjálft þjóðarbúið í heild. 

Hér í þessum leiðara vil ég þó líka benda á afleiðingarnar fyrir 
vistkerfið sjálft á grunnslóðinni við landið. Til dæmis eru augljós tengslin 
milli stærðar loðnustofnsins og vaxtar og viðgangs þorskstofnsins. Verði 
loðnubrestur þá dregur úr vexti og þorskurinn horast. Þorskstofninn 
minnkar og kvótar sömuleiðis. Við megum aldrei, ALDREI gleyma því 
að loðnan er lykilinn að auðlegð Íslandsmiða. Vistkerfið byggir að stórum 
hluta á því að þessi litli og næringarríki fiskur flæði yfir grunnslóðina í 
lok vetrar, að hann hrygni þar og drepist og verði að næringu sem lífríkið 
nýtur allt árið um kring. Hverfi loðnan getur það haft ófyrirsjáanlegar 
afleiðingar – við gætum horft upp á hrun þorskstofnins í framhaldi af því. 
Skilja menn alvöru þessa máls?

 Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri. 

LEIÐARI Minnkandi markaður fyrir 
grásleppuhrogn – horfur ágætarHrun  

loðnustofnsins

Al þjóð legur upp lýsinga fundur 
um grá sleppu mál - LU ROMA 
- var haldinn í Barcelona 1. 

febrúar sl. Fundurinn er ár legur og var 
nú haldinn í 31. skiptið. Það er LS sem 
hefur veg og vanda af fundinum. 

Farið yfir gang mála 
Á slíkum LU ROMA-fundum fara full-
trúar helstu veiði þjóða yfir gang veiða 
á síðustu ver tíð niður staða hennar 
sett í sam hengi við fyrri ár. Fram-
leið endur upp lýsa um stöðu mála 
hvað varðar stöðu birgða og horfur 
fyrir næstu ver tíð. „Í stuttu máli var 
niður staðan sú að jafn vægi sé milli 
fram boðs og eftir spurnar og horfur 
fyrir næstu ver tíð á gætar. Horfur eru 
á því að nægur markaður verði fyrir 
bæði hrogn og búk gráspleppunnar. 
Búkurinn hækkaði mikið í fyrra og 
verð á hrognum hafa verið að hækka,” 
segir Örn Páls son fram kvæmda stjóri 
LS í spjalli við Ölduna. 

Sam dráttur í heims veiði 
Á LU ROMA-fundinum kom fram að 
á síðustu ver tíð var heims veiði um 
15% undir 10 ára meðal tali. Það er 
á hyggju efni að mati LS að markaður 
fyrir grá sleppu hrogn hefur farið 
minnkandi á síðustu árum og engin 
teikn á lofti um að sú þróun sé að 
breytast. Hins vegar hefur heildar-
veiðin á grá sleppu í heiminum líka 
dregist saman þannig að minnkandi 
markaður hefur ekki orðið til þess að 
verð hafi lækkað. Þannig ríkir stöðug-
leiki á markaðnum. Meðal veiði í 
heiminum síðustu þrjú ár var 18.300 
tunnur af hrognum. Árin þrjú þar á 
undan var meðal veiðin 21.400 tunnur. 
Á árunum 2010 til 2012 var meðal-
veiðin 27.000 tunnur. 

Markaðs málin rædd 
Hvað veldur minnkandi veiði er erfitt 
að full yrða um, en ýmsar ó dýrari vörur 
eru sagðar vera í auknu mæli að fylla 
í hillu pláss grá sleppu hrogna. Sam-
keppni við smyrjur og aðrar tegundir 
hrogna hefur aukist og ó stöðugt fram-
boð og verð á grá sleppu hrognum 
virðist hafa á hrif. 
Vottunar mál voru rædd á LU ROMA-
fundinum og upp lýst var um að stofn-
mat á út sel, sem var ein af þremur 
tegundum sem felldu MSC vottun á 
Ís landi hefur hækkað um 50% á sex 
ára tíma bili. Ó vissa ríkir um endur-
heimt vottunarinnar og ekki lík legt að 
hægt verði að spá fyrir um það fyrr en 
í ljós að kemur hvort stjórn völd setji 
þær skorður á veiðarnar sem þarf til 
að upp fylla skil yrði í að gerðar á ætlum 
um endur heimt vottunarinnar.

Galvaskir grásleppuveiðimenn með afla sinn.

Rauðmaginn er vorboðinn ljúfi og brátt fer hann að berast á land með 
hækkandi sólu og vori í lofti.  

Út flutnings verð mæti grá sleppu af urða á sl. ári nam um 2,157 
milljörðum. Það er 370 milljóna króna hækkun á út flutnings verð-
mæti saman borið við árið 2017. Taflan sem fylgir þessari frétt er 

fengin af heima síðu Lands sam bands smá báta eig enda (sma batar.is). Hún 
sýnir magn í tonnum og verð mæti í milljónum á sl. ári og á árinu 2017. 
Af kavíar var mest flutt til Frakk lands eða 71% alls þess kavíar sem var 
fram leiddur. Svíar keyptu 47% alls út flutnings af söltuðum hrognum og 
Kín verjar 91% af frosinni grá sleppu. 
Á heima síðu LS segir að einkar á nægju legt sé að skoða út flutnings tölurnar 
sem sýna glöggt hversu vel hefur gengið að selja grá sleppuna og þær af-
urðir sem unnar eru úr henni. Kílóa verð í öllum flokkum hækkaði milli 
ára, fryst grá sleppa mest eða um 44%. Þess má að lokum geta að ekki eru 
mörg ár síðan einungins hrognin voru hirt úr grá sleppuni en fiskinum 
hent. Nú er hann orðinn að verð mæti.

Verðmæti grásleppuafurða 
komið yfir tvo milljarða

Fundarboð
Aðalfundur

Félagar í Sjómannafélagi 
Eyjafjarðar athugið!

Aðalfundur Sjómannafélags Eyjafjarðar 
verður haldinn föstudaginn 8. mars 2019 að 

Skipagötu 14, 4. hæð og hefst kl. 15:00 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins.
2. Breytingar áreglugerð sjúkra- og orlofssjóðs.
3. Stjórnarkjöri lýst.
4. Önnur mál.

Gestir fundarins verða 
Valmundur Valmundsson formaður SSÍ og

Hólmgeir Jónson framkvæmdastjóri SSÍ
Boðið verður upp á veitingar að loknum 

fundi.
Félagar, mætum vel og stundvíslega.

Akureyri 26.02.2019
Stjórn Sjómannafélags Eyjafjarðar.
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VÍKURVAGNAR EHF. STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  OG  ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík  -
Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

Dráttabeisli á allar gerðir bíla ásamt ásetningu.  
Fastar kúlur, smellukúlur og prófílbeisli. 
Ásetning á staðnum.  nnan mál

YFIR 30 ÁRA REYNSLA Í AÐ ÞJÓNUSTA VIÐSKIPAVINI
 - MIKIL ÞEKKING OG VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ - 

Farangursbox á allar gerðir bíla.
Stærðir 360 - 550 lítra
Vönduð evrópsk framleiðsla. 

Toppbogar á margar 
gerðir bíla. 

Hjólastandar á bíla og í bílskúrinn.
Hver standur er fyrir 2-3 hjól. 
Vönduð evrópsk framleiðsla. 
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI  
OG STOFNANIR Á LANDINU

Stjórn humarveiða – stofninn virðist rústir einar

Í ár legri skýrslu Haf rann sókna-
stofnunar sem út kom í júní árið 
2017 var eftir farandi ráð gjöf gefin um 

humar veiðar: „Haf rann sókna stofnun 
ráð leggur, í sam ræmi við nýtingar stefnu 
sem mun leiða til há marks af raksturs til 
lengri tíma litið (MSY), að afli fisk veiði-
árið 2017/2018 verði ekki meiri en 1150 
tonn.“ 

Þó fisk veiði árið hafi verið fram-
lengt og staðið fram á vetur 2018, tókst 
ekki að veiða út hlutað magn, fjórðung 
vantaði þar á, alls 281 tonn. Aldrei í 61 
árs sögu humar veiða, hefur árs afli verið 
minni en á árinu 2018 - 728 tonn. 

Hrun í ný liðun 
Eins og fram hefur komið hefur 

orðið hrun í ný liðun sem leitt hefur til 
þess að nánast engin humar yngri en 10 
ára veiðist. Þróun ný liðunar humarsins 
frá árinu 2010 til og með 2017 er þannig 
að hún er varla merkjan leg 2016. 
Árið 2018 var hún sam kvæmt skýrslu 
stofnunarinnar í sögu legu lág marki. 

Á aðal fundi LS í októ ber sl. vék 
undir ritaður að á standi humar stofnsins: 
„Lands sam bandið hefur á vallt fylgst vel 
með sjónar miðum sjó manna á líf ríki 
sjávar. Miðlað þeim síðan með sínum 
hætti til Haf ró. Til dæmis hafa sjó menn 
bent á það í mörg ár að veiði að ferðir 
sem stundaðar eru á humri séu að ganga 
frá stofninum. Jafn skjótt og hann vaxi er 
trollað yfir bú svæðin hvert á fætur öðru. 
Bent hefur verið á hvernig veiðar færið 
hefur breyst, þyngdin sé slík að nota 
þarf stærstu skip til að draga trollin 
eftir botninum. Heimiluð hefur verið 
stækkun humar skipa og tak markanir 
á veiði tíma rýmkaðar. Þó ný liðun sé 
nú að nálgast núllið skal á fram haldið, 
engar til lögur um t.d. lokun svæða, 
styttri veiði tíma eða léttara veiðar færi.“ 

Dropinn holar steininn 
Í ný legri ráð gjöf um humar veiðar 

fyrir árið 2019 leggur Haf rann sókna-

stofnun til að ó heimilt verði að nota 
botn troll við veiðar á af mörkuðum 
svæðum í Breiða merkur- og Horna-
fjarðar djúpi. Auk þess leggur stofnunin 
til að allar humar veiðar verði bannaðar 
í Jökul- og Lóns djúpi. Heildar veiði 
verði ekki meiri en 235 tonn, eða að eins 
fimmtungur þess sem stofnunin ráð-
lagði á síðasta ári. 

Það vekur at hygli að Haf rann sókna-
stofnun skuli ekki gera greinar mun 
á stærð veiði skipa og þunga trollsins. 
Lagðir eru að jöfnu hvað varðar að gang 
að miðunum, 188 brúttó tonna fiski skip 
með eitt troll og 531 brúttó tonna skut-
togari með tvö troll. Á undan förnum 
árum hafa skipin sí fellt orðið öflugri 
og flest þeirra veiða með tvö troll. Þá 
hefur þynging á milli tveggja trolla sí-
fellt aukist og er að sögn kunnugra 1,5 
tonn. Fargið grefur sig niður í botninn 
þ.a. ef afl lítill bátur lendir með trollið í 
skurðinum situr allt fast. 

Nær hálfrar aldar reynsla 
Þann 11. janúar sl. birtist grein um 

á stand humar stofnsins í Mann lífi. Þar 
var m.a. við tal við Ólaf Björn Þor björns-
son skip stjóra og humar veiði mann í 
tæpa hálfa öld. Ólafur gerir út Sigurð 
Ólafs son SF. Gefum Ólafi orðið: „Við 
höfum eyði lagt þetta sjálfir, sjó menn 
og út gerðar menn, með of veiði og allt 
of stór virkum veiðar færum undan farin 
10 ár.“ 

Í við talinu segist Ólafur telja að sam-
hengi sé á milli hruns stofnsins og þess 
að stærri út gerðir hafi fyrir um 10 árum 
breytt veiði að ferðum sínum. „Þá fóru 
þeir að koma á miklu öflugri skipum og 
þyngdu veiðar færin og hlerana.“ 

Ólafur segir or sökina fyrir hnignun 
stofnsins megi rekja til þess að verið sé 
að eyði leggja sjávar botninn þar sem 
humarinn hefst við.  

Að lúta náttúrunni og vera skyn
söm 

Örn Pálsson:

Veiðisvæði humars 
hér við land á 
síðasta ári. Kort: 
Hafró.

Humaraflinn frá 
1980. Stöplarit: 
Hafró.

Í Fiski fréttum þann 7. febrúar bregst 
Sigur geir Brynjar Krist geirs sonar for-
stjóri Vinnslu stöðvarinnar við til-
lögum Haf ró: „segir að í augna blikinu 
sé tölu verð ó vissa í kringum komandi 
ver tíð – ekki síst hvort leyfi verður gefið 
til að veiða það sem eftir varð af kvóta 
síðustu ver tíðar til við bótar við þau 235 
tonn sem leyfa á veiðar á þetta árið.“ 

Þarna á Sigur geir Brynjar væntan-
lega við að Haf rann sókna stofnun bæti 
281 tonni við ráð leggingu sína – hækki 
ráð gjöfina um 120% á stofni sem 
nú virðist rústir einar. „„Þetta hefur 
mikil á hrif, bæði í fyrir tækjunum og 
sam fé lögunum. En við ráðum ekki 
við náttúruna hvað þetta varðar. Við 
verðum bara að lúta henni og vera 
skyn söm. Við erum ekki að fara að taka 
sénsa á að veiða niður humar,“ segir 

Binni.“ 
Spurningin er, getur það talist ráð-

legt að auka ráð gjöfina yfir hundrað 
prósent og með því sé ekki verið að 
taka sénsa á að veiða niður humarinn? 

Skyn sam legt að hvíla  
veiði svæðin 

Eins og fram kom hafa humar-
veiðar verið stundaðar frá árinu 1957. 
Veiði stjórnun með kvótum var komið 
á 1970 og hefur heildar aflinn lengst 
af fylgt ráð leggingum Haf rann sókna-
stofnunar. 

Því miður er fátt sem bendir til að 
veiði í ein hverri mynd verði á næstu 
árum. 

Skyn sam legt væri að hvíla veiði-
slóðina, banna al farið veiðar á henni. 
Hefja veiðar að nýju með gildrum á 

þriðjungi svæðanna, veiðar með einu 
trolli á öðrum þriðjungi og tveimur 
trollum á þriðja þriðjungi veiði-
svæðanna. Með þessu móti fengist 
saman burður á árangri við upp-
byggingu humars stofnsins. 

Best fyrir líf ríkið 
Í á lyktunum aðal fundar LS síðustu 

ár hefur verið skorað á stjórn völd 
að bregðast við á standinu og leyfa 
humrinum að njóta vafans. 

„Að stjórn völd hugi al var lega að 
skað semi troll veiða á humri á líf ríki 
sjávar. Út frá rann sóknum á skað semi 
troll veiða liggur það í augum uppi að 
ekki verði hægt að bjóða náttúrunni 
upp á slíkar að farir til lengdar.“ 

Höfundur er fram kvæmda stjóri 
Lands sam bands smá báta eig enda.

Hafrannsóknastofnun ráðleggur að afli ársins 2019 
verði ekki meiri en 235 tonn svo fylgjast megi 
með stærðarsamsetningu og dreifingu stofnsins. 

Jafnframt leggur stofnunin til að allar humarveiðar 
verði bannaðar í Jökuldjúpi og Lónsdjúpi til verndar 
uppvaxandi humri. Til að minnka álag á humarslóð 
ráðleggur Hafrannsóknastofnun einnig til að veiðar með 
fiskibotnvörpu verði bannaðar á afmörkuðum svæðum 
í Breiðamerkurdjúpi, Hornafjarðardjúpi og Lónsdjúpi.

Í frétt frá Hafró segir að þéttleiki humarholna 
við Ísland (0.07 holur/m2) mælist nú með því 
lægsta sem þekkist meðal þeirra humarstofna sem 
Alþjóðahafrannsóknaráðið veitir ráðgjöf fyrir. 
Samkvæmt eldri stofnmatsaðferð (VPA), sem beitt var 
til mats á afrakstursgetu humarstofnsins, er stofnstærð 
2019 metin einungis um þriðjungar af gátmörkum (Bpa). 

Lengdarmælingar úr afla og stofnmælingum benda 
einnig til nýliðunarbrests á undanförnum árum. Veiðar 
á 235 tonnum árið 2019 ættu að gefa mynd af útbreiðslu 
og stærðarsamsetningu stofnsins. Hafrannsóknastofnun 
mun leita eftir auknu samstarfi við útgerðir um vöktun 
á humarstofninum, t.d. með sýnatökum og skipulagi 
veiða.

Stofnmatið í ár er byggt er á stofnmælingu þar sem 
humarholur eru taldar með neðansjávarmyndavélum og 
er það í þriðja sinn sem slík stofnmæling er framkvæmd. 
Stofnmælingin er talin ná utan um öll þau svæði þar 
sem humar finnst í veiðanlegu magni. Meðalþyngd 
humra (130 g) er mjög há í sögulegu samhengi og 
skýrist að mestu af þeim nýliðunarbresti sem verið hefur 
í humarstofninum undanfarin ár og af því leiðir þessi 
aukna hlutdeild eldri humars í afla.

Hrun í humarveiðum
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,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun 
og sjálfbæra fjölnýtingu“

Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

Tölu verður á hugi er meðal til
tekins mark hóps ferða manna 
um að upp lifa sjálf æra nýtingu 

náttúru auð linda og sam spil manns og 
náttúru á jarð hita svæðum. Meðal þess 
sem Norð austur land hefur upp á að 
bjóða í þeim efnum er fjöl breytt nýting 
jarð hita, m.a. til raf magns fram leiðslu, 
en einnig í græn metis ræktun, fisk eldi 
og heilsu eflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metan fram leiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur 
nú að því að virkja þennan á huga í 
sam vinnu við orku fyrir tæki og ferða
þjónustu aðila á svæðinu til að bjóða 
upp á skipu lagðar ferðir þar sem þessir 
þættir eru í fyrir rúmi. 

EIMUR er sam starfs verk efni sem 
snýr að bættri nýtingu orku auð linda 
og aukinni ný sköpun í orku málum 
á Norður landi eystra. Að verk efninu 
standa Lands virkjun, Norður orka, 
Orku veita Húsa víkur og Eyþing, 
sam band sveitar fé laga í Eyja firði og 
Þing eyjar sýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarð varmaklasinn og Ís lenski 
ferða klasinn aðilar að verk efninu, 
á samt at vinnu þróunar fé lögunum á 
svæðinu. Eitt megin verk efna Eims er 
að kort leggja náttúru auð lindir NA
lands með sér staka á herslu á sjálf æra 
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og 
mann lífs. Starfs menn eru Snæ björn 
Sigurðar son fram kvæmda stjóri og 
Sunna Guð munds dóttir sér fræðingur 
í sjálf ærum kerfum. Einnig hefur 
fé lagið að gang að hópi sér fræðinga 
og fag aðila við þróun og fram kvæmd 
verk efna. Mikið sam starf hefur einnig 
verið við Ný sköpunar mið stöð Ís lands, 
Há skólann á Akur eyri, ferða þjónustu
aðila og fleiri. 

Eims mark miðin; 
 Kort leggja og markaðs setja orku
auð lindir á starfs svæðinu með á herslu 
á fjöl þætta nýtingu hliðar strauma 
þeirra. 
 Stuðla að aukinni verð mæta sköpun 
með sterkum stuðningi við ný sköpun. 
 Stuðla að bættri nýtingu auð linda. 
 Stuðla að aukinni þekkingu á 
sam spili sam fé lags, um hverfis og 
efna hags. 
 Fjölga mögu leikum svæðisins til 
að takast á við á skoranir sam tímans 
og gera svæðið leiðandi á heims vísu 
þegar kemur að sam spili orku, um
hverfis og sam fé lags með sjálf ærni 
og verð mæta sköpun að leiðar ljósi. 
 Kort leggja og markað setja orku auð
lindir á starfs svæðinu með á herslu 
fjöl þætta nýtingu hliðar strauma 
þeirra og mögu legrar hliðar strauma í 
annarra starf semi. 

Það er mikill jarð hiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því 
sem líður á verk efnið bæta við meiri 

og meiri upp lýsingum hér á síðunni, 
en þangað til bendum við á huga
sömum um orku á Norður landi eystra 
á Korta sjá Orku stofnunar þar sem 
meðal annars má finna allar bor holur 
á landinu. 

Inn viða greining á Norður landi 
eystra 

EIMUR er þátt takandi í á herslu
verk efni sóknar á ætlunar sem nefnist: 
,,Inn viða greining á Norður landi 
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnu þróunar fé lag Eyja fjarðar, At
vinnu þróunar fé lag Þing eyinga og Ís
lands stofa. Inn viða greiningin byggir 
á fyrri greiningum sem unnar voru 
á fé lags svæðum at vinnu þróunar fé
laganna. Á herslur Eims í verk efninu 
snúa að því að greiningin taki með 
yfir grips miklum hætti til jarða hita
auð linda svæðisins, inn viða sem þeim 
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálf ærrar og skyn sam legar 
nýtingar, sér stak lega þegar kemur að 
van nýttum hliðar straumum. 

Inn viða greiningunni er ætlað að 
bæta úr brýnni þörf á að safna saman 
upp lýsingum um svæðið og miðla 
þeim með skil virkari hætti en áður 
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður inn viða greiningu fyrir 
lands svæðið komið á vefl ægt form 
og verða þá upp lýsingarnar að gengi
legri, gefa mögu leika á gagn virkni og 
jafn framt verður hægt að upp færa 
gögnin með ein földum hætti. Einnig 
opnast sá mögu leiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að 
fram kvæmda sam bæri lega inn viða
greiningu á sínum svæðum. 

Snæ björn Sigurðar son fram
kvæmda stjóri segir að fé lagið hafi 
marg þættan til gang, m.a. að halda 
utan um þróun verk efni, standa að 
hug mynda sam keppnum, styðja við 

ný sköpun og vekja íbúa til vitundar 
um mikil vægi jarð hitans. 

,,Fé lagið er m.a. sam starfs vett
vangur orku fyrir tækja, sveitar fé laga, 
há skóla, frum kvöðla, rann sóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunar verk efnum.“ 

Hver eru þessi þróunar verk efni og 
hverjir nýta sér helst þær niður stöður 
sem þaðan koma? ,,Frum kvöðlar hafa 
verið dug legir að sækja í þetta og nýta 
sér upp lýsingarnar. Mörg þeirra hafa 
komið til okkar í gegnum hug mynda
sam keppnir, þar sem frum kvöðlar 
geta mótað sínar hug myndir á fram 
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfs aðila. Hug mynda sam keppni um 
nýtingu heita vatnsins úr Vaðla heiðar
göngum skilaði mörgum góðum 
hug myndum sem sumar hverjar eru 
enn í þróun. Sama má segja um sam
keppnina: „Gerum okkur mat úr jarð
hitanum“ sem Eimur hélt síðasta vor. 
Þar komu fram margar á huga verðar 
hug myndir sem hafa burði til þess að 
verða að veru leika.“ 

Er mikið um orku auð lindir á 
norð austur horni landsins sem ekki 
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru 
senni lega flestar orðnar þekktar í 
dag en það hefur skort á kveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru 
frekari upp lýsingar um mögu leika til 
nýtingar, t.d. við fisk eldi, raf orku fram
leiðslu og um hentugrar stað setningar 
á slíkri starf semi. Við höfum tekið þátt 
í að kort leggja hvernig best er að nýta 
þær orku lindir sem eru hér; að safna 
saman upp lýsingum svo þær séu að
gengi legar sem flestum, miðla þeim og 
koma á fram færi eins og hægt er.“ 

Nýta stein efni úr bor holum 
Gæti komið til ykkar að komu með 

ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja 

önnur há hita svæði en þau sem þegar 
hafa verið virkjuð, t.d. ný lega á Þeista
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint 
að virkjana fram kvæmdum heldur 
skoðar mögu leika til fjöl nýtingar 
strauma sem þar verða til. Þekkt eru 
verk efni þar sem stein efni sem koma 
upp úr bor holum hafa verið nýtt 
með árangurs ríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að 
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðu bóta efna. Í því sam hengi 
má nefna að efna sam setning jarð hita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið 
upp á slíka nýtingu.“ 

,,Græni Túrinn“ 
,,EIMUR er í sam starfi við ferða

þjónustu aðila um að þróa ferðir sem 
tengjast jarð hita með einum eða 
öðrum hætti, t.d. ferða pakka sem 
byggja á sjáfærri orku nýtingu. Á hugi 
er lendra ferða manna fer stöðugt 
vaxandi á þeim þætti ferða þjónustu 
hér lendis. Vinnu heiti verk efnisins 
er ,,Græni Túrinn“ Í októ ber kom til 
landsins rýni hópur sem prufu keyrði 
túrinn til að safna gögnum og reynslu 
til frekari þróun verk efnisins. Það 
heppnaðist vel og er unnið að því að 
koma túrnum enn betur á fram færi á 
al þjóða vísu. 

Tölu verður á hugi er meðal til tekins 
mark hóps ferða manna um að upp
lifa sjálf æra nýtingu náttúru auð linda 
og sam spil manns og náttúru á jarð
hita svæðum. Meðal þess sem Norð
austur land hefur upp á að bjóða í þeim 
efnum er fjöl breytt orku fram leiðsla 
með jarð hita og vatns afli til raf magns
fram leiðslu sem og líf dísil og metan
fram leiðslu þar sem úra gangi er breytt 
í elds neyti. Nýting jarð hita til ræktunar 
á græn meti á sér einnig langa sögu á 
svæðinu og er sí fellt verið að leita nýrra 
leiða til að nýta jarð hitann enn frekar 
til mat væla fram leiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum 
á huga vert og vilja kynna sér það nánar. 
Til að mæta þeim á huga, og ekki síður 
til að auka fjöl breytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins" 
í sam vinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar út gáfur af túrnum 
hafa verið skil greindar og voru þær 
prufu keyrðar í októ ber með rýni hóp 
sem endur speglar mark hópinn sem 
horft er til. Ein út gáfa túrsins fól í sér 
að skoða jarð fræði Mý vatns sveitar, 
kynna sér Kröflu virkjun, Lax ár virkjun, 
gróður húsin að Hvera völlum, kíkja á 
villta gull fiska, gæða sér á jarð hita mat
vælum á Sölku á Húsa vík og fara svo í 
Sjó böðin þar. 

Önnur út gáfa snýst um Akur eyri og 
ná grenni þar sem farið var yfir starf
semi Norður orku, kíkt heim sókn í 
Or k ey til að skoða líf dísel fram leiðslu, 
farið í Moltu, Gler ár virkjun skoðuð 
sem og metan vinnsla í Gler ár dal, farið 
á Kaffi Kú og kíkt við í Lauga landi. 

Bundnar eru vonir við að fljót lega 
verði þessir túrar, og fleiri sam bæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustu flóru svæðisins.“ 

Innri greining 
,,Þessa dagana erum við fyrst og 

fremst að vinna að inn viða greiningu, 
sem snýst um korlagningu auð linda 
og inn viða á NAlandi, sem byggir á 
grunni sem at vinnu þróunar fé lögin 
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a. 
fram hvaða tæki færi bjóðast hér og 
farið í að kynna þau út á við, bæði 
fyrir inn lendum og er lendum aðilum. 
Mögu leikarnir til sjálf ærrar nýtingar 
eru miklir og einnig með hverjum er 
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta 
við fangs efnið sem EIMUR stendur 
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra á fram hverju sinni því 
mögu leikarnir eru nánast ó þrjótandi,“ 
segir Snæ björn Sigurðar son.

„EIMUR vinnur að mörgum 
fjölbreyttum verkefnum sem 
eiga það sameiginlegt að 
tengjast jarðhita, fjölnýtingu 
eða sjálfærni með 
einhverjum hætti. Má þar 
nefna matvælaframleiðslu, 
ferðaþjónustu, 
eldsneytisframsleiðslu, 
rannsóknir, kynningarmál, 
alþjóðleg samvinnuverkefni og 
heilsueflingu.“

KYNNING
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Grænt ljós á 
hvalveiðar 
næstu fimm árin

Kristján Þór Júlíusson, 
sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, 

undirritaði í síðustu viku 
reglugerð sem heimilar 
áframhaldandi veiðar á 
langreyði og hrefnu árin 2019–
2023. Nær ákvörðunin til veiða 
á fimm ára tímabili, eins og fyrri 
reglugerð gerði.

Ákvörðun þessi byggist á 
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, 
en jafnframt hafði ráðherra 
hliðsjón af nýlegri skýrslu 
Hagfræðistofnunar Háskóla 
Íslands um þjóðhagsleg áhrif 
hvalveiða. Við ákvörðun 
sína studdist ráðherra 
einnig við minnisblað frá 
Hafrannsóknastofnun, sem 
hann óskaði eftir í kjölfar skýrslu 
Hagfræðistofnunar. Þetta 
minnisblað birtist í heild hér í 
Öldunni (sjá síðu 8).

Samtök ferðaþjónustunnar álykta gegn hvalveiðum

Í síðustu viku sendi stjórn Sam taka 
ferða þjónustunnar frá sér eftir-
farandi á lyktun: 
Sam tök ferða þjónustunnar lýsa yfir 

von brigðum með að sjávar út vegs ráð-
herra hafi í vikunni undir ritað reglu-
gerð sem heimilar á fram haldandi 
veiðar á lang reyði og hrefnu til næstu 
fimm ára, eða til ársins 2023. 

Frá því veiðar á lang reyði hófust 
á nýjan leik árið 2009 hafa veiðarnar 
ekki verið sjálf ærar og tap rekstur 
verið á starf seminni. Veiðar á stór hveli 
við Ís lands strendur hafa um langt ára-
bil verið mikið hita mál, ekki bara hér á 
landi heldur um allan heim. Þá er ljóst 
að ó eining er í ríkis stjórninni um að 
gefið verið út á fram haldandi leyfi til 
veiða á lang reyði. 

Í að draganda á kvörðunarinnar 
óskaði sjávar út vegs ráð herra eftir 
skýrslu frá Hag fræði stofnun Há skóla 
Ís lands, en skýrslunni var ætlað að 
meta þjóð hags leg á hrif hval veiða. Við 
gerð skýrslunnar var lítið sem ekkert 
til lit tekið til ferða þjónustunnar – 
stærstu út flutnings at vinnu greinar 
þjóðarinnar – sem hlýtur að draga 
veru lega úr vægi hennar og grafa 
undan á kvörðun sjávar út vegs ráð-
herra. Full yrða skýrslu höfundar „að 
engar vís bendingar séu um að hval-
veiðar hafi orðið til þess að margir hafi 
hætt við Ís lands ferð“ og að „senni-
lega hafi hval veiðar lítil á hrif á ferða-
manna straum til landsins.“ 

Sam kvæmt skýrslu Hag fræði-
stofnunnar námu út flutnings tekjur 
af lang reyði á árunum 2009 – 2017 
um 11,3 milljörðum króna, eða tæp-
lega 1,3 milljörðum króna á ári. Það 
er lægri upp hæð en ferða þjónusta 
skapar á dag í gjald eyris tekjur fyrir 
þjóðar búið. 

Á undan förnum árum hefur ferða-
þjónusta vaxið jafnt og þétt upp í að 
vera lykil at vinnu grein hér á landi. 
Þrátt fyrir að nú séu blikur á lofti 
í um hverfi ferða þjónustunnar og 
staðan sé við kvæm er Ís land komið á 
kortið sem á fanga staður fyrir ferða-
menn um allan heim. Það sama er 
ekki hægt að segja um hval veiðar sem 
litnar eru horn auga víða um heim og 
jafn vel for dæmdar af stórum hluta 
heims byggðarinnar, enda banna al-
þjóða samningar við skipti við með 
hvala af urðir á milli flestra þjóða. 
Markaðs svæðið er tak markað við 
Noreg, Japan og Lýð veldið Palá. 
Markaðs svæði ferða þjónustunnar er 
hins vegar heimurinn allur. 

Með á kvörðun sinni um á fram-
haldandi veiðar á lang reyði er sjávar-
út vegs ráð herra að tefla á tvær hættur 
og fórna meiri hags munum fyrir 
minni. Skyn sam legra er að leyfa þeim 
út flutnings at vinnu greinum sem færa 
þjóðar búinu hundruð milljarða króna 
í út flutnings tekjur ár hvert að njóta 
vafans og stuðla að eflingu þeirra í stað 
þess að berja hausnum við steininn og 
halda úti at vinnu grein sem stendur 
ekki undir sér. 

Í skýrslu Hag fræði stofnunnar er 
bent á mikil vægi þess fyrir vel ferð 
þjóðar að „tryggja hag kvæma nýtingu 
auð lindanna“, en skýrslan sker í raun 
úr um að hval veiðar eru ekki þjóð hags-
lega hag kvæmar og skipta í raun engu 
máli í hag kerfinu. 

Áður en stórar á kvarðanir eru 
teknar – líkt og leyfi til hval veiða eru 
– þarf að kanna til hlítar hvaða á hrif 
veiðarnar kunna að hafa á aðrar út-
flutnings at vinnu greinar þjóðarinnar. 
Byggja þarf á stað reyndum og gögnum 
í stað til finninga líkt og gert hefur verið Svarar yfirlýsingu stjórnar SAF

Axel Helga son for maður 
Lands sam bands smá báta eig-
enda (LS) hefur ýmis legt að 

at huga við yfir lýsingu stjórnar Sam-
taka ferða þjónustunnar vegna þess að 
hval veiði leyfi verða nú endur nýjuð til 
næstu fimm ára. Axel bendir í færslu 
á Face book-síðu LS að sam tök hans 
hafi á undan förnum árum á lyktað 
um stuðning við hval veiðar. 

Mengun ferða iðnaðarins 
Síðan setur Axel spurninga merki 

við sjáfærni ferða þjónustu á Ís landi 
og í heiminum. „Sam kvæmt ný legum 
rann sóknum virðist ferða þjónusta 
á heims vísu vera á byrg fyrir um 8% 
af út blæstri gróður húsa loft tegunda 
og fer þá að slaga upp í aðrar sam-
göngur. Held að ferða þjónustunni 
yrði hollt af því að líta inn á við og 
fara í nafla skoðun með það að mark-
miði að geta í fram tíðinni talað á 
trú verðugan hátt um sjálf ærni. Sú 
aukning ferða manna sem hefur orðið 
í kjöl far hrunsins hefur notið með-
virkni um hverfis sinna, en auð velt er 
að leiða líkur að því að mengun frá 
ferða manna iðnaði á Ís landi sé meiri 
en sam tals frá stór iðju og sjávar út-
vegi. Í þessu sam hengi má benda á 
að sam kvæmt elds neytis spá orku-
stofnunar munu flug sam göngur 
brenna um 350 þúsund tonnum af 
elds neyti á þessu ári en sjávar út vegur 
og iðnaður á Ís landi brenndi sam tals 
um 150 þúsund tonnum 2018.” 

Axel spyr einnig hver séu um-
hverfis á hrif hvala skoðunar, sé tekið 
með í reikninginn að hluti ferða-
manna sem hingað koma eru sagðir 
koma ein göngu til að skoða hvali? 
„Væri ekki á gætis verk efni fyrir Hag-
fræði stofnun að taka næst fyrir um-
hverfis á hrif hvala skoðunar bæði út 
frá út blæstri sem stafar af flutningi 
ferða manna og síðan út blæstri frá 

vélum í skipum stærstu aðilana sem 
notast við vélar sem ekki yrði heimilt 
að nota í neinu nú tíma sam göngu-
tæki á landi vegna mengunar?” 

Kjána legur hroki 
Axel Helga son víkur síðan að 

full yrðingum SAF um að tap rekstur 
hafi verið af hval veiðum síðan 2009. 
„Rétt að benda á að sam kvæmt frétt 
í Frétta blaðinu 13. desember 2018, 
skilaði að eins eitt fyrir tæki í hvala-
skoðun hagnaði árið 2017 og fróð-
legt væri að fá saman tekt á rekstrar-
tapi þeirra allra frá 2009. Kjána legur 
hrokinn í að berja sér á brjóst og bera 
saman gjald eyris tekjur sem þúsundir 
aðila skapa á árs grund velli, við út-
flutnings tekjur eins fyrir tækis.” 

Víð tæk nei kvæð á hrif 
Að lokum skrifar for maður LS: 

„Varðandi orð spor landsins og hvaða 
á hrif hval veiðar hafa á það, held ég 
að þeim sem gera út hvala skoðunar-
skip yfir þann árs tíma sem veður eru 
vá lynd og nánast engin hvalur sést 
innan far sviðs þeirra, ættu frekar að 
huga sjálfir að því orð spori sem þeir 
skapa þeim iðnaði sem þeir kjósa að 
vera í. 

Áður en stórar á kvarðanir eru 
teknar af hálf opin berum fyrir-
tækjum um að fara í markaðs her-
ferðir í þeim til gangi fá fleiri ferða-
menn til landsins eins og Ís lands stofa 
hefur gert og er að gera, þarf ekki að 
spyrja fólkið í landinu hvort að nóg 
sé komið. Þurfum við ekki að kanna 
á hrif af aukningu ferða manna á lífs-
gæði Ís lendinga? Og í þeirri út tekt 
ætti til dæmis að velta upp á hrifum 
þessara aukningar á hús næðis-
verð, skipu lag byggðar, sam göngur, 
mengun, á troðningi á ó snortna 
nátúru og að gengi að náttúru perlum.”

í að draganda á kvörðunar sjávar út vegs-
ráð herra. Þegar um er að ræða stærstu 
út flutnings at vinnu grein þjóðarinnar 
dugir ekki að byggja á orða lagi eins 
og „engar vís bendingar“ og „senni-
lega“ líkt og skýrslu höfundar Hag-
fræði stofnunnar Há skóla Ís lands gerðu 
þegar fjallað var um á hrif hval veiða á 

straum ferða manna til landsins. 
Sam tök ferða þjónustunnar skora 

á stjórn völd að gera út tekt á á hrifum 
hval veiða á helstu við skipta markaði 
ferða þjónustu og annarra út flutnings-
at vinnu greina er lendis. Þannig er 
hægt að undir byggja á kvarðanir sem 
hafa á hrif á þjóðar hag.

Axel Helgason formaður LS.
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Íslenskur fiskiðnaður gengur í gegnum miklar breytingar þar sem fjórða iðnbyltingin leikur stórt 
hlutverk.  Tæknivæðing og sjálfvirkni eykst og kallar á breytta hugsun. Uppbygging flæðis vinnslu og 

aðkoma starfsfólks að því eru lykilatriði sem skapa góðan vinnustað og skila góðri vöru. 

Framtíðarsýn og heildarmynd eru lykilorð í okkar störfum.

Við óskum G.Run til hamingju með nýja, glæsilega og tæknivædda fiskvinnslu. 
Þökkum frábært samstarf.

ASK arkitektar  |  Geirsgata 9  |  101 Reykjavík  |  s. 515 0300  |  www.ask.is
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Minnisblað HAFRÓ til sjávarútvegs-
ráðherra um hvalveiðar

Um leið og Kristján Þór Júlíus-
son sjávar út vegs ráð herra til-
kynnti á kvörðun sína um að 

leyfi skyldu gefin til hval veiða næstu 
fimm árin, birti ráðu neyti hans 
minnis blað sem Dr. Gísli Víkings son 
hvala sér fræðingur á Haf rann sókna-
stofnun tók saman um hval veiðarnar. 
Í því eru dregnar saman miki vægar 
upp lýsingar sem ráð herrann hefur 
sjálf sagt haft til hlið sjónar þegar hann 
komst að sinni niður stöðu. Aldan 
birtir hér í heild minnis blað Dr. Gísla 
Víkings sonar með góð fús legu leyfi 
hans: 

Grund völlur veiði ráð gjafar um 
lang reyði og hrefnu 

Veiðar á stór hvölum hafa verið 
stundaðar með hléum frá land stöðvun 
við Ís land frá árinu 1883. Frá árinu 
1948 tak mörkuðust veiðarnar við við 
starf semi hval stöðvarinnar í Hval firði 
og var meðal ár sveiðin 234 lang reyðar 
og 68 sand reyðar á tíma bilinu 1948–
1985 og 82 búr hvalir á tíma bilinu 
1948–1982. Auk þess hafa veiðar á 
hrefnu verið stundaðar við Ís land frá 
árinu 1914. Árið 1986 gekk í gildi 
á kvörðun Al þjóða hval veiði ráðsins 
(IWC) um tíma bundið bann við 
öllum hval veiðum í at vinnu skyni. Eitt 
megin mark mið hval veiði bannsins, 
sem upp hafl ega átti að standa í 4 ár, 
var að styrkja vísinda legan grund völl 
hval veiða með þróun veiði stjórnunar-
kerfis sem skyldi vera sér stak lega 
var færnis legt og tryggja sjálf ærni 
hval veiða í fram tíðinni. Vísinda-
nefnd IWC lauk vinnu við slíkt veiði-
stjórnunar líkan (RMP) árið 1992 eftir 
6 ára þróunar vinnu. Kerfið er eitt hið 

var færnasta sem þróað hefur verið 
fyrir nýtingu á nokkrum dýra stofni 
í heiminum enda voru margir hvala-
stofnar í heiminum í slæmu á standi 
eftir of veiðar fyrri alda. 

Þrátt fyrir þessa vinnu og sam-
þykkt vísinda nefndar hefur Al þjóða-
hval veiði ráðið enn ekki afl étt alls-
herjar banninu. Ís land sagði sig úr 
IWC árið 1992 og gekk aftur inn ára-
tug síðar og þá með fyrir vara um hval-
veiði bannið. Ís lendingar stunduðu 
tak markaðar hval veiðar í vísinda skyni 
árin 1986–1989 og 2003–2007 og hófu 
veiðar í at vinnu skyni að nýju á lang-
reyði og hrefnu árið 2006. Afla mark 
hval veiðanna grund vallast á veiði-
ráð gjöf Haf rann sókna stofnunar sem 
byggir á viða miklum vísinda úttektum 
vísinda nefnda Al þjóða hval veiði-
ráðsins (IWC) og Norður At lants hafs 
Sjávar spen dýra ráðsins (NAMMCO). 
Mark mið ráð gjafarinnar er að tryggja 
há marks af rakstur hvala stofnanna 
en þó er mjög rík á hersla lögð á 
gæta var úðar sjónar miða þannig að 
hverfandi líkur séu á of veiði. Lang-
tíma af rakstur hvala stofna er al-
mennt talinn vera mestur þegar stærð 
stofnanna er 60–72% af því há marki 
sem vist kerfið myndi setja þeim ef 
þeir væru ekki nýttir. Veiði stjórnunar-
kerfi IWC (RMP) miðast því við að 
halda stofnum á þessu bili en al ger 
friðun tekur gildi ef þeir fara niður 
fyrir 50%. Sam kvæmt ofan greindum 
RMP út tektum eru stofnar hrefnu og 
lang reyðar ofan ofan greindra marka 
(60–72%) sam kvæmt öllum raun-
hæfum for sendum og teljast því í góðu 
á standi. 

Á þessum grund velli hefur Haf-

rann sókna stofnun ráð lagt að ár legar 
veiðar á tíma bilinu 2018-2025 verði að 
há marki 161 lang reyð og 217 hrefnur. 

Stofn þróun 
Frá því að talningar hófust árið 

1987 hafa orðið tals verðar breytingar 
á fjölda og út breiðslu margra hvala-
stofna. Lang reyði hefur fjölgað jafnt 
og þétt við Ís land frá upp hafi hvala-
talninga árið 1987 og var fjöldinn í 
síðustu talningu (2015) sá mesti síðan 
talningar hófust. Þá var fjöldinn á 
stofn svæðinu (Mið-Norður At lants-
haf) metinn 37.243 lang reyðar (95% 
vik mörk 25.811–52.392) sem jafn-
gildir um þre földun stofn stærðar frá 
fyrstu talningu 1987. Þótt vik mörk 
ein stakra talninga séu um tals verð er 
fjölgunin á tíma bilinu vel töl fræði lega 
mark tæk. 

Veiðar voru tak markaðar á 
talninga tíma bilinu 1987–2015 (alls 
922 lang reyðar eða 32 á ári), enda lágu 
þær alveg niðri vegna banns IWC á 
tíma bilinu 1990–2005. Frá endur-
upp töku hval veiða árið 2006 hefur 
meðal veiðin verið 66 dýr á ári sem er 
einnig undir veiði ráð gjöf Haf rann-
sókna stofnunar. Megin skýringin er 
að engar veiðar voru stundaðar sex 
þessara ára. Meðal veiði lang reyðar á 
tíma bilinu 1948–2006 (234/ári) virðist 
hins vegar hafa nægt til að halda aftur 
af fjölgun á því tíma bili ef miðað er 
við afla á sóknar einingu. Mikil fjölgun 
lang reyðar á síðustu ára tugum sýnir 
að veiðarnar á tíma bilinu hafa verið 
vel undir mörkum sjálf ærni og stað-
festa enn frekar var færnis sjónar miðin 
í nú verandi ráð gjöf Haf rann sókna-
stofnunar fyrir tíma bilið 2018–2025 

(161 lang reyður á ári). 
Hrefnu hefur fækkað mikið á 

grunn sævi við Ís land frá síðustu alda-
mótum. Talningar benda ekki til að 
þar sé um að ræða minnkun í stofn-
stærð heldur virðist út breiðslan hafa 
hnikast norður vegna fækkunar mikil-
vægra fæðu tegunda að sumar lagi (síli 
og loðna). Ekki er talið að hrefnu-
veiðar sem stundaðar hafa verið við 
Ís land síðan 1914 hafi haft um tals verð 
á hrif á stærð hrefnu stofnsins (Mið-
Norður At lants hafs stofn) sem telur 
að lág marki 50 þúsund dýr. Fækkunin 
á grunn sævi við Ís land hefur frá 
alda mótum þó leitt til um helmings 
lækkunar í ráð gjöf Haf rann sókna-
stofnunar sem nú nemur 217 hrefnum 
á ári og byggist á RMP út tektum 
vísinda nefndar IWC eins og ráð gjöfin 
um lang reyði. 

Raun veiði undan farin ár (að 
meðal tali 41 hrefna 2008–2018) hefur 
verið langt undir þessu marki og því 
vel innan marka sjálf ærni. 

Vá listi IUCN 
Al þjóða n áttúru verndar sjóðurinn 

(IUCN) gefur út al þjóð legan vá lista 
sem ætlað er að gefa yfir lit um stöðu 
líf vera á hverjum tíma. Grunn einingin 
í flokkunar kerfi vá listans er tegund 
og hefur það sætt nokkurri gagn rýni 
sér stak lega hvað varðar tegundir sem 
skiptast í marga að skilda stofna sem 
geta verið í ó líku á standi hvað varðar 
verndun. Sér stak lega getur þetta gefið 
villandi mynd fyrir tegundir eins 
og stóru skíðis hvalina sem finnast 
um víða ver öld en skiptast í fjöl-
marga ó háða stofna eða deili tegundir. 
Flokkun þeirra á heims vísu mun alltaf 

ráðast af stöðu stofnanna á Suður hveli 
jarðar sem voru geysi stórir fyrir tíma 
hval veiða en eru flestir í bágu á standi 
enn í dag. Þar á meðal er lang reyður 
sem hefur verið flokkuð í út rýmingar-
hættu (EN: endan ger ed) á heims-
listanum þótt skýrt hafi komið fram 
í greinar gerð IUCN að lang reyður 
í Norður At lants hafi sé í mun betra 
á standi. Það endur speglast einnig í 
vá lista Evrópu sam bandsins sem tekur 
til austur hluta Norður At lants hafs 
þar sem lang reyður er ekki flokkuð í 
hættu. Þrátt fyrir þetta hefur flokkun 
lang reyðar sem EN á heims listanum 
mikið verið beitt í á róðurs stríðinu 
um hval veiðar Ís lendinga. Árið 2018 
var flokkun lang reyðar á heims lista 
IUCN breytt úr „út rýmingar hættu“ 
í „við kvæm staða/í nokkurri hættu“ 
(VU: vulnera ble) m.a. í ljósi fjölgunar 
á Suður hveli. 

Í árs lok 2018 kom út á vef síðu 
Náttúru fræði stofnunar Ís lands fyrsti 
svæðis bundni vá listinn fyrir ís-
lensk spen dýr þar sem beitt er sömu 
við miðum og á heims lista IUCN 
(https://www.ni.is/midlun/ut gafa/
valistar/spen dyr/valisti-spen dyra). 
Þar flokkast lang reyður sem „ekki í 
hættu“ (LC: least concern) sem stað-
festir enn frekar gott á stand stofnsins 
hér við land. Í þeim flokki eru einnig 
hrefna, sand reyður og hnúfu bakur 
auk smærri tann hvala. 

Hrefna flokkast einnig sem LC á 
heims lista IUCN. 

Hvalir í vist kerfi sjávar 
Hvalir eru lík lega ó víða eins stór 

og mikil vægur hluti sjávar vist kerfa 
eins og hér við land. Sam kvæmt 

Langreyðatarfur flensaður á plani í Hvalfirði
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talningum undan farinna ára tuga hafa 
orðið um tals verðar breytingar á hvala-
stofnum við landið þó mis miklar eftir 
tegundum. Þar ber hæst mikla fjölgun 
hnúfu baks og lang reyðar og til færslu í 
út breiðslu hrefnu. Út frá síðustu stofn-
stærðar tölum nemur heildar afrán 12 
helstu hvala tegunda við Ís land u.þ.b. 
7.6 milljónum tonna á ári. (þar af 3,3 
milljónir tonna af fiski). Stór tækustu 
af ræningjarnir eru lang reyður (1,8 
milljón tonn), hrefna (1,5 milljón 
tonn) og hnúfu bakur (1,1 milljón 
tonn). 

Vist fræði legt sam spil hvala- og 
fiski stofna er flókið og erfitt að meta, 
ekki síst á tímum mikilla breytinga 
í um hverfi sjávar eins og orðið hafa 
síðustu tvo ára tugi. Til lengri tíma 
litið er ljóst að af rán hvala verður 
um tals vert minna ef hval veiðar verða 
stundaðar sam kvæmt RMP kerfinu 
en það væri án hval veiða. Nú verandi 
þekking á vist kerfinu gefur þó ekki 
til efni til að meta (með nokkurri ná-
kvæmni) hve stór hluti þessa mis-
munar á af ráni gæti leitt til aukins 
af raksturs annarra nytja stofna. Auk 
beins af ráns er lík legt að sam keppni 
ríki milli hvala og annarra nytja stofna 
sjávar, en á þann þátt er heldur ekki 
unnt að leggja magn bundið mat á 
grund velli fyrir liggjandi þekkingar. Þó 
sýna rann sóknir um liðinna ára tuga að 
sam keppni um fæðuna í sjónum geti 
verið tak markandi þáttur varðandi 
kyn þroska aldur, frjó semi og vaxtar-
hraða lang reyða hér við land. Þótt 
fyrir liggjandi þekking gefi ekki til efni 
til magn bundinnar spár um hugsan-
lega á hrif slíkra hval veiða á af rakstur 
til tekinna fiski stofna, verður að telja 
lík legt að slík á hrif yrðu já kvæð vegna 
minnkaðs af ráns og/eða sam keppni. 

Flestir eru sam mála um að taka 
beri aukið til lit til vist fræði legs sam-
spils tegunda í tengslum við stjórn 
nýtingar auð linda hafsins. Enn er þó 
langt í land í því sam bandi en mikil-
vægt er að á hrif hvala séu metin 
sem hluti af þróun slíkrar vist kerfis-
nálgunar. Ný lega hefur verið sett 
fram kenning um já kvæð á hrif hvala 
með dreifingu næringar efna milli laga 
sjávarins. Þessi á hrif hafa verið til um-
fjöllunar hjá vísinda nefndum IWC og 
NAMMCO en eru al mennt ekki talin 
sér lega mikil væg fyrir við gang stofna í 
saman burði við ýmsa aðra þætti sem 
hafa á hrif á fram leiðslu getu sjávar. 

Mikil vægt er að auka rann sóknir 
á hvölum og hlut þeirra í vist kerfi 
sjávar bæði með beinum rann sóknum 
á fæðu og með ó beinum rann sóknum 
á efna sam sætum (ísótópum) þar sem 
vefja sýni úr hval er hægt nýta til rann-
sókna á hvað hvalurinn hefur étið 
um dagana. Þá myndu merkingar á 
hval með raf einda merkjum sem skrá 
stað setningu og far hvala kalla fram 
nýja þekkingu. Rann sóknir á öðrum 
þáttum vist kerfisins, bæði um hverfi, 
og á öðrum þrepum vist kerfisins 
(þörungar, svif, fiskar) eru einnig 
mikil vægar og nýtast því vöktunar-
rann sóknir Haf rann sókna stofnunar 
vel. Á grunni slíkra niður staðna væri 
kominn grund völlur fyrir gerð líkana 
um orku flæði í vist kerfi hafsins við Ís-
lands og þátt hvala í því. 

Af ofan sögðu er ljóst að þær tvær 
hvala tegundir sem veiddar eru hér við 
land, hrefna og lang reyður, eru í góðu 
á standi og veiðar undan farinna ára-
tuga hafa ekki haft nein merkjan leg 
nei kvæð á hrif á stofnana. Veiði ráð gjöf 
Haf rann sókna stofnunar byggist á um-
fangs miklum vísinda legum út tektum 
sem hafa farið fram innan helstu al-
þjóð legu stofnana á þessu sviði þar 
sem beitt er ítrustu var úðar nálgun 
til að tryggja sjálf ærni veiðanna. 
Einnig er ljóst að hvalir skipa veiga-
mikið hlut verk í vist kerfi sjávar við Ís-
land sem nauð syn legt er að rann saka 
betur sem hluta af vist kerfis nálgun við 
stjórnun nýtingar auð linda hafsins. Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17  h/ Miðbæjarradíó

Reiðarslag ef loðnan birtist ekki
Ört dvínandi vonir eru nú um að 

nokkuð verði úr loðnuvertíð. 
Þrátt fyrir gífurlega 

leit á stórum hafsvæðum hefur 
Hafrannsóknarstofnun ekki tekist að 
finna og mæla nægilega mikið af loðnu 
til að menn treysti sér til að heimila 
loðnuveiðar. Einungis hafa verið mæld 
rúm 200 þúsund tonn. 

Um langan aldur hefur reglan hefur 
verið sú að aldrei megi veiða meira en 
svo að um 400.000 tonn af kynþroska 
loðnu séu skilin eftir til hrygningar. 
Það er því ljóst að menn eru víðs fjarri 
því að finna nægilega mikið af loðnu til 
að opnað verði á veiðar. 

Hagfræðideild Landsbankans 
tók í síðustu viku saman áhugavert 
ágrip um mikilvægi loðnunnar fyrir 
þjóðarbúið. Þar kemur fram að 
loðnan er næst verðmætasti nytjastofn 
Íslendinga á eftir þorskinum. Á 
síðasta ári var útflutningsverðmæti 
loðnuafurða alls 17,8 milljarðar 
króna. Árlegt útflutningsverðmæti 
loðnu var að meðaltali 23,2 milljarðar 
árin 2012–2018 . Þetta var um 
9,4% af heildarútflutningsverðmæti 
sjávarafurða á tímabilinu.

Loðnubrestur mun þannig 
hafa töluverð neikvæð áhrif á 
landsframleiðslu þjóðarinnar og þar 
með tekjur fjölda fólks, bæði sjómanna 
og þeirra sem starfa við vinnslu. Auk 
þess verða ríki, sveitarfélög og fyrirtæki 
í sjávarútvegi fyrir tekjumissi. 

„Verði það niðurstaðan að ekki 
verði veidd nein loðna mun það sæta 
töluverðum tíðindum enda hefur loðna 
verið veidd hér við land samfleytt frá 
árinu 1963. Þó komið hafi vertíðir 
með mjög litlum veiðum hefur það 
aldrei farið svo að ekki hafi orðið nein 
veiði. Af slæmum vertíðum má helst 
nefna árið 2009 þegar veidd voru 
15 þúsund tonn og árið 1982 þegar 
veiðar námu einungis rúmlega 13 
þúsund tonnum. Þegar mest lét námu 
veiðar 1,3 milljón tonnum árið 1997 
en segja má að mestu veiðarnar hafi 
verið á tímabilinu 1996-2002 þegar 
meðalveiðar ársins námu 976 þúsund 
tonnum. Frá árinu 2002 hafa veiðar 
leitað niður á við og verið að meðaltali 
190 þúsund tonn síðustu 5 ár,” stendur 
í ágripi Hagfræðideildar LÍ. „Allt frá 
árinu 2012 hefur útflutningsverðmæti 
loðnu verið það næstmesta á eftir 
þorskinum, að undanskildu árinu 
2014, þegar makríll var með annað 
mesta útflutningsverðmætið á eftir 
þorski.”

Landsbankinn bendir á að tilhögun 
loðnuveiða hefur breyst mikið á síðustu 
áratugum. „Á tíunda áratug síðustu 
aldar, þegar stofninn var hvað stærstur, 
var reglan sú að loðnan var veidd alla 
mánuði ársins nema maí og júní. Upp 
úr aldamótum tók þetta að breytast 
og langstærstur hluti loðnunnar var 
veiddur á fyrstu þremur mánuðum 
ársins en þó var loðnan einnig veidd 
í júní og júlí. Síðustu ár hefur loðnan 
nánast eingöngu verið veidd á fyrstu 
þremur mánuðum ársins eða rétt 
áður en hún hrygnir og drepst. Það er 
með ráðum gert enda er aflaverðmæti 
veiðanna hámarkað með þeim hætti. 
Á þessu tímabili er hrognafylling 
loðnunnar í hámarki og sé kvótinn lítill 
er hægt að auka hrognatöku á kostnað 
t.d. bræðslu en hrognataka gefur mun 
meira af sér í aflaverðmæti á hvert kíló.” 

Meðfylgjandi línu- og stöplarit 
eru úr ágripi Hagfæðideildar LÍ og 
draga glöggt fram beint efnahagslegt 
mikilvægi loðnunnar fyrir þjóðarbúið. 
Það er svo önnur og meiri saga og 
flóknari hvert hlutverk loðnunnar 
er í vistkerfi Íslandsmiða, ekki síst 
mikilvægi hennar fyrir vöxt og viðgang 
okkar helstu botnfiskstofna – þar með 
talið þorskinn.
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WENCON verndandi viðgerðarefni
-  Lengir líftímann

Lausnir fyrir verkstæði
eða slipp

Viðgerðir og
viðhald um borð

Neyðar- eða
skammtímalausnir

Erum fluttir og höfum opnað á Vesturhrauni 1,  Garðabæ.

Bjóðum viðskiptavini velkomna á nýja staðinn.

Matvælastofnun áréttar 
meðferð hrogna á vetrarvertíð

Nú þegar hefðbundin 
vetrarvertíð er hafin og 
hrognatíðin gengin í garð, vill 

Matvælastofnun minna á mikilvægi 
góðrar meðhöndlunar fisks og 
fiskafurða.

Allir aðilar sem koma að meðferð 
og dreifingu matvæla eru ábyrgir fyrir 
réttri meðferð sem tryggir öryggi 
og gæði matvæla. Við meðhöndlun 
hrogna er mikilvægast að rétt sé staðið 
að meðferð og frágangi við slægingu 
um borð í skipum eða slægingarstöð.

Aðskilja eftir tegundum
Halda skal mismunandi tegundum 

aðskildum ef selja á hrogn undir 
fisktegundaheiti. Ef hrogn eru seld sem 
þorskhrogn (Gadus morhua) eiga það 
að vera hrogn úr þorski. Ef tegundum 
er blandað saman skal merkja þau sem 
blönduð hrogn og tilgreina tegundir. 
Annað er blekkjandi fyrir kaupendur. 

Skv. 11 grein laga nr. 93/1995 um 
matvæli er óheimilt er að hafa matvæli 
á boðstólum eða dreifa þeim þannig 
að þau blekki kaupanda að því er 
varðar uppruna, tegund, gæðaflokkun, 
samsetningu, magn, eðli eða áhrif. 
Einnig er bent á að reglugerð nr. 
1379/2013  um markaðssetningu 
fisks og fiskafurða (CMO regulation) 
er í gildi í Evrópu og verða fyrirtæki 
sem setja vörur á markað í Evrópu að 
merkja í samræmi við kröfur hennar.

Margs ber að gæta
Nokkur atriði sem hafa ber í huga 

við veiðar og vinnslu skv. reglugerð 
EB/853/2004 viðauki III, VIII. þáttur 
(Ísl. nr. 104/2010):

- Gera skal að afla eins fljótt og 
kostur er 

- Blóðga skal fisk þegar hann er 
dreginn um borð og láta blæða í 
ísbaði (rennandi vatni/sjó)

- Slæging skal fara fram að lokinni 
blóðgun

- Þá hluta aflans, sem ætlaðir eru 
til manneldis, skal þvo vandlega og 
aðskilja frá óætum hlutum

- Kæla skal afurðirnar; fisk, hrogn 
og lifur, sem næst hitastigi bráðnandi 
íss með ísun, eða frysta

- Verja skal allar afurðir fyrir veðri 
og vindum

- Eigi að nýta hrogn og lifur til 
manneldis skal flokka afurðir  eftir 
fisktegund

Vandað til verka og geymslu
Til að tryggja sem best gæði 

hrogna og lifrar skal: 
- Vanda slægingu, svo hrogn og 

lifur séu eins heil og kostur er
- Varast að rjúfa himnuna sem 

myndar hrognasekkinn og ver 
hrognin

- Varast  að láta meltingarensím 
s.s. gall leika um afurðirnar

- Nota minni ílát svo komist verði 
hjá því að hrognasekkurinn gefi sig 
undan þrýstingi 

- Nota krapa til kælingar
Á vefsíðu Matís, Kæligátt, má 

einnig finna ógrynni upplýsinga um 
aflameðferð.

Vænum þorski landað á vetrarvertíð. 
Eiður Ólafsson skipstjóri og 
útgerðarmaður á Ísak AK í Akraneshöfn. 

Hrogn og lifur með nýdregnum þorski er alger sælkeramáltíð á þessum tíma árs. 
Hér er þorskhrognum skilað á land í Sandgerði fyrir allmörgum árum síðan.
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Tæki til vetrarþjónustu 

Landhelgisgæslan er borgaraleg öryggis, eftirlits- og 
löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á 
hafi úti og fer með löggæslu á hafinu.  Samkvæmt  lögum 
nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að 
gæta ytri landamæra og að standa vörð um fullveldisrétt 
Íslands á hafsvæðinu í kringum landið. Landhelgisgæslan 
annast framkvæmd öryggis- og varnartengdra verkefna hér 
á landi samanber heimild í varnarmálalögum nr. 34/2008. 

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 200 manna  
samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið:  
Við erum til taks. Gildi okkar eru:  
Öryggi – Þjón usta - Fagmennska. 

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík en starfs-
stöðvar eru einnig á Reykjavíkurflugvelli, varðskipum, 
ratsjár- og fjarskiptastöðvum og öryggissvæðinu á Kefla-
víkurflugvelli. Nánari upplýsingar um starfsemina er að 
finna á: www.lhg.is og á fésbókarsíðu okkar.

UMSJÓNARMAÐUR 
Ratsjár- og fjar skiptastöð Bolafjalli

LHG.IS

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. iðnmenntun 
• Vinnuvélapróf og ökuréttindi skilyrði
• Almenn íslensku og enskukunnátta 
• Sjálfstæði í starfi og snyrtimennska
• Starfsmenn skulu uppfylla skilyrði fyrir öryggisheimild saman-

ber varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Starfsstöð: Ratsjár- og fjarskiptastöð Atlantshafsbandalagsins 
á Bolafjalli. Um dagvinnu er að ræða en utan þess þarf 
viðkomandi að vera tilbúinn til að bregðast við í sérstökum 
tilvikum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2019
Sótt er um starfið á starfatorg.is, starfsauglýsing númer 
201902/439. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf. Umsjón með ráðningu hefur Intellecta, 
thelma@intellecta.is. Öllum umsóknum verður svarað að 
ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Guðrún Birgisdóttir, 
mannauðsstjóri Landhelgisgæslu Íslands, ingab@lhg.is

Landhelgisgæsla Íslands leitar að 
áhugasömum einstaklingi til að slást í 
samhent teymi Gæslunnar. Starfið felur í sér 
daglega umsjón, eftirlit og viðhald svæða, 
búnaðar, tækja og mannvirkja. Viðkomandi 
þarf að vera traustur, hafa ríka þjónustulund 
og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:
• Öryggis- og svæðisgæsla
• Almennt viðhald ásamt eftirliti með vélum og tækjum
• Umsjón með birgðum og varahlutalager
• Eftirlit með verktökum 
• Umsjón með bifreiðum, snjósleðum og vinnuvél
• Almenn húsvarsla og umhverfisvernd

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Við erum til taks!
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KÓLNUN FRAMUNDAN Í HAGKERFINU

viftur Frystiklefabjöllur
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Til á lager og sérpöntun
Pressur

með vararafhlöðu

Til að hengja upp
eða senda með 

sendingum

Áratuga reynsla
Lágværari

Hagkvæmari

Hagstofa Íslands hefur gefið út 
endurskoðaða þjóðhagsspá 
að vetri í ritröð sinni, 

Hagtíðindum. Spáin tekur til áranna 
2018 til 2024.

Samdráttur landsframleiðslu
Útlit er fyrir að verg 

landsframleiðsla aukist um 1,7% í ár. 
Það er nokkuð minni aukning miðað 
við meðalvöxt síðustu fimm ára sem 
er um 4,4%. 

Verri horfur í ár má meðal 
annars rekja til minni útflutnings, en 
reiknað er með tæplega 3% aukningu 
þjóðarútgjalda. 

Næstu ár er gert ráð fyrir að 
hagvöxtur verði á bilinu 2,5 til 2,8%. 
Gert er ráð fyrir að hægja muni á 
vexti einkaneyslu í ár og að hann verði 
3,6%. 

Uppfærðar fjárhagsáætlanir 
sveitarfélaga, ásamt fjárlögum 
2019 sem afgreidd voru í desember 
síðastliðnum, gera það að verkum að 
endurskoðuð spá fyrir vöxt samneyslu 
í ár er 2,7%.

Minni fjárfestingar
Hægt hefur á fjárfestingu að 

undanförnu og er áætlað að hún 
aukist um rúmlega 1% í ár en vaxi 
hraðar eftir það. Gert er ráð fyrir að 
fjárfestingarstig verði lítillega yfir 
meðaltali síðustu 20 ára sem er í 
kringum 22% af landsframleiðslu. 

Útflutningshorfur hafa versnað 
frá fyrri spá vegna aukinnar óvissu 
í ferðaþjónustu og líkum á minna 
framboði flugs til landsins á árinu. 
Reiknað er með 1,6% vexti útflutnings 
á árinu.

Verðbólgudraugur rumskar
Eftir að gengi krónunnar tók að 

lækka síðastliðið haust versnuðu 
verðbólguhorfur. Í ár er spáð 3,8% 
verðbólgu, þar sem gengisáhrif vega 
þungt. Óvissa um verðbólguhorfur 
er þó töluverð vegna breytinga 
í ferðaþjónustu og útkomu 
kjarasamninga.

Hagstofan gaf síðast út þjóðhagsspá 
2. nóvember sl. og er næsta útgáfa 
fyrirhuguð í maí.

Nú eru horfur á að hægi á vexti. Hér landar Venus NS loðnu til mjöls-, lýsis- 
og hrognavinnslu á Akranesi fyrir ári síðan. Nú eru daufar vonir um að 
nokkuð verið úr loðnuvertíð.

Iceland Seafood á Spáni og 
Icelandic Ibérica hefja samruna

Stjórn Iceland Seafood 
International (ISI) hefur 
ákveðið að hefja sameiningu á 

tveimur dótturfélögum sínum á Spáni,  
Iceland Seafood Spain og Icelandic 
Ibérica. Félagið Icelandic Ibérica varð 
hluti af ISI samsteypunni í september 
á síðasta ári í kjölfar kaupa ISI á 
Solo Seafood sem þá var aðaleigandi 
Icelandic Ibérica. 

Markmið samrunans er að styrkja 
enn frekar markaðsstöðu félagsins í 
Suður-Evrópu, þar sem fyrirtækin eru 
leiðandi í léttsöltuðum og söltuðum 
þorski.  Samanlögð velta félaganna 
tveggja er um 180 milljónir evra.

Þessi tvö fyrirtæki verða 
stærsta einstaka eining innan ISI 
samsteypunnar að samruna loknum. 
Félögin sem eru með starfsemi 
víðsvegar á Spáni og á Ítalíu en þau 
framleiða og selja undir vinsælum 
og þekktum vörumerkjum í Suður-
Evrópu.  

Icelandic Ibérica var stofnað árið 
1996 og er í dag stærsti söluaðili létt 
saltaðs þorsks frá Íslandi í Suður- 
Evrópu, sem er stærsta markaðssvæði 
íslenskra þorskafurða. 

Iceland Seafood Spain var stofnað 
árið 1988 og byggir á áratuga reynslu 
af markaðssetningu á söltuðum 
þorskafurðum.

Nýju sameinuðu félagi verður stýrt 
af Magnúsi B. Jónssyni, núverandi 
forstjóra Iceland Seafood Spain 
en Hjörleifur Ásgeirsson, forstjóri 
Icelandic Ibérica, lætur af störfum 

eftir 23 ár í starfi. ,,Þessi breyting er 
rökrétt skref í þeirri framþróun sem 
við höfum verið í, í Suður Evrópu. 
Ég vil nota þetta tækifæri og óska 
Magnúsi B. Jónssyni til hamingju 
með nýtt starf en ég veit að hann 
mun ásamt sterku teymi á Spáni ná 
framúrskarandi árangri í að þróa 
áfram þessa nýju einingu. Ég hlakka 
mikið til að styðja við þetta verkefni 
og fylgjast með fyrirtækinu styrkjast 
enn frekar,” segir Barni Ármannson 
forstjóri Iceland Seafood International 
við þetta tilefni í fréttatilkynningu 

frá fyrirtækinu. Sjálfur tók Bjarni við 
stöðu forstjóra þess í lok janúar sl.

,Ég vil jafnframt koma á framfæri 
þökkum til Hjörleifs Ásgeirssonar, 
framkvæmdarstjóra Icelandic Ibérica.  
Hjörleifur hefur verið hjá félaginu á 
Spáni frá stofnun en í dag er Icelandic 
Ibérica stærsta fyrirtæki í sölu á létt 
söltum þroski í suður Evrópu. Hann 
hefur á þessum tíma náð á einstakan 
hátt að byggja upp nýjan markað á 
þessu svæði og hverfur nú frá sterku 
fyrirtæki sem er leiðandi á sínu sviði,” 
sagði Bjarni Ármannsson.

Bjarni Ármannsson forstjóri 
Iceland Seafood International. 
Ljósmyndari: Íris Dögg 
Einarsdóttir.
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SJÁVARÚTVEGUR 
- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

SANDGERÐISHÖFN SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

SNÆFELLSBÆR SUÐURNESJABÆR

SIGURBJÖRN EHF.
GRÍMSEY

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

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Vélar og Skip ehf. óskar útgerð og áhöfn 
Kaldbaks EA til hamingju 

með nýtt og glæsilegt skip

Í skipinu er spil frá Seaonics
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Súrir pungar og samkeppnishæfni

Okkar umbúðir eru ætlaðar undir matvæli
Vinsamlega skilið tómum umbúðum strax á næsta fiskmarkað

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677                      umb.is

Allar vörur sem framleiddar eru, 
sama hvaða nafni þær nefnast, 
þarf að selja vilji maður hafa 

eitthvað upp úr framleiðslunni. 
Það þarf að vera markaður fyrir 
þær. Markaðurinn byggist á því að 
einhverjir vilji kaupa vöruna á því 
verði sem framleiðandinn er tilbúinn 
að selja á. Samhengið er nokkuð 
augljóst.

Íslenskan fisk þarf alltaf að flytja 
á markað; annaðhvort með flugi eða 
skipi, frystan eða ferskan. Því fylgir 
óhjákvæmilega kostnaður sem ekki 
verður hjá komist. Samkeppnisstaða 
íslensks sjávarútvegs er lakari, því 
lengra sem flytja þarf fiskinn. Nefna má 
að flutningskostnaður er umtalsvert 
hærri hjá íslenskum fyrirtækjum en 
norskum, en Norðmenn eru okkar 
helsta samkeppnisþjóð í sjávarútvegi.

Alþjóðlegir og staðbundnir
Markaðir geta verið alþjóðlegir 

eða staðbundnir. Markaður fyrir 

súra íslenska hrútspunga er nokkuð 
staðbundinn á Íslandi. Öðru máli 
gegnir um íslenskt sjávarfang. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofunni eru um 98% af íslenskum 
fiski seld á alþjóðlegum markaði. Þar 
fer baráttan um hylli neytenda fram, 
þar er víglína íslensks sjávarútvegs. 
Sá sem situr eftir í samkeppninni 
er fljótt afskrifaður. Íslenskum 
sjávarútvegsfyrirtækjum hefur tekist 
vel í sölu á sinni framleiðslu. Sem 
betur fer. Það eru þó blikur á lofti sem 
ber að taka alvarlega. Hverjar eru þær?

Samkeppni og vinnuafl
Samkeppnin á mörkuðum þar sem 

íslensk fyrirtæki hafa komið ár sinni 
fyrir borð miðast ekki eingöngu við 
það að íslenskur þorskur keppi við 
þorsk frá öðrum þjóðum, eða ýsa 
við ýsu. Markaðssetning á fiski snýst 
öðrum þræði um að fá fólk til að 
borða fisk, síðan er hægt að reyna að 
fá fólk til að kaupa ákveðnar tegundir 

af fiski frá ákveðnum löndum. Íslenskt 
sjávarfang keppir við sjávarfang frá 
öllum heimshornum. Einnig frá 
löndum þar sem vinnuafl er margfalt 
ódýrara en hér á landi. Segja má að 
þarna séu í uppsiglingu tvær áskoranir 
sem tengjast.

Fyrst er að nefna hið augljósa að 
ódýrt vinnuafl í útlöndum verði til 
þess að unninn fiskur frá Íslandi missir 
að nokkru leyti samkeppnishæfni. 
Við það færist virðisauki vinnslunnar 
og að lokum vinnslan úr landi. Hið 
síðara er að þegar hallar undan fæti 
hjá fiskvinnslunni minnkar getan til 
fjárfestinga. En það er einmitt með 
aukinni fjárfestingu í nýjustu tækni 
sem hægt er að mæta samkeppni. 
Þarna leiðir eitt af öðru.

Önnur áhrif – tæknifyrirtæki
Fleiri áskoranir munu þó fylgja, 

sem eru kannski ekki eins augljósar. 
Mikið af þeirri tækni, sem notuð er 
í íslenskri fiskvinnslu og íslenskum 

skipum, er hannað og framleitt af 
íslenskum fyrirtækjum. Þessi iðn- og 
tæknifyrirtæki hafa á undanförnum 
árum flutt út tæki og tól fyrir tugi 
milljarða króna. Tilvist margra 
þeirra og tilurð er vegna íslensks 
sjávarútvegs. Án öflugs sjávarútvegs 
og getu til fjárfestinga hefðu mörg 
þessara fyrirtækja ekki komist á legg. 

Innan iðn- og tæknifyrirtækja 
vinnur vel menntað fólk úr ýmsum 
geirum og störfin eru vel borguð. 
Þarna hefur orðið til raunveruleg 
auðlind við hlið hinnar hefðbundnu 
í sjónum. Þessi þróun er afar 
jákvæð og þjóðhagslega mikilvæg. 
Skert samkeppnishæfni íslensks 
sjávarútvegs mun hafa neikvæð áhrif á 
hana. Æxlist hlutir á þann veg væri það 
afar dapurlegt og í raun ábyrgðarhluti 
að láta svo fara.

Heimatilbúnar hindranir – 
hætta

Þá ber að nefna að íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki njóta í engu 
ríkisstyrkja eins og sjávarútvegur víða 
um heim. Einnig eru gjöld á íslenskan 
sjávarútveg þau hæstu í heimi og 
íslenskur sjávarútvegur er einn 
örfárra sem greiðir auðlindagjald. 
Allt þetta verður til þess að draga 
úr samkeppnishæfninni. Eitt lítið 
dæmi um skattlagningu sem er 
umfram það sem gerist í okkar 
helsta samkeppnislandi. Á Íslandi 
er lagt á kolefnisgjald, eins og í 
Noregi. Hér á landi er það tæpar 10 
krónur á hvern lítra olíu, en í Noregi 

4 krónur. Þarna munar um minna, 
því eldsneytiskostnaður er að jafnaði 
annar stærsti kostnaðarliður í útgerð.

Eitt er það að ákvarðanir til 
heimabrúks dragi tennurnar úr 
samkeppnishæfni sjávarútvegs á 
alþjóðlegum vettvangi. Annað er að 
vinna upp stöðu á mörkuðum, tapist 
hún á annað borð. Þótt margir vilji fisk 
á sinn disk, eru ákveðin fyrirtæki úti 
í hinum stóra heimi sem hafa mikið 
um það að segja hvaða fiskur endar í 
hvaða búðum. Traust og viðvarandi 
viðskiptasambönd hafa verið fléttuð 
milli íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 
og útlendra kaupenda. Þar skiptir 
afhendingaröryggi mestu máli. Það er, 
að kaupendur fái sinn fisk þegar þeir 
vilja og það með reglubundnum hætti.

Ábyrgð á uppnámi
Álögur á íslenskan sjávarútveg 

og óróleiki í starfsumhverfi hans 
heima fyrir skemma fyrir og draga 
úr samkeppnishæfni sjávarútvegsins 
og hættan við þær aðstæður er sú að 
tengslin við kaupendur trosna. Slitni 
þau alveg er hægara sagt en gert að 
koma þeim á, á nýjan leik. Þar með 
væri þurrkað út áratuga samstarf á 
milli erlendra kaupenda og íslenskra 
framleiðenda. 

Því skyldum við, að ástæðulausu, 
setja þann góða árangur sem náðst 
hefur í markaðssetningu á fiski í 
uppnám; hver ætlar að taka ábyrgðina 
á því að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
missi samkeppnishæfni og þar með 
fótfestu á alþjóðlegum markaði?

Heiðrún Lind bendir hér á mikilvægi samkeppnishæfni sjávarútvegsins.

Fjöldi nýrra skipa hafa bæst í íslenska flotann á undanförnum misserum 
en endurnýjun skipa og búnaðar er nauðsynleg ef takast á að viðhalda 
samkeppnishæfni í umhverfi sem verður stöðugt alþjóðlegra. Hér er 
skuttogarinn Breki VE í slipp í Reykjavík fyrr í þessum mánuði. Hann kom með 
systurskipi sínu Páli Pálssyni ÍS sem nýsmíði til landsins frá Kína í fyrra.
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Vöru fæst ekki skilað nema gegn framvísun reiknings.
Sýna skal fram á ábyrgð á vöru og vinnu með framvísun reiknings.
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Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík

Sími 567 4468 · Fax 567 4766

Kt. 571293-2189 · Vsknr. 40508

Bankanr. 0116-26-1700

Netfang: dekk@gummisteypa.is

www.gummisteypa.isGylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is

www.gummisteypa.is 

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 A

ct
av

is
 7

1
1

0
3

0
 

Betolvex

B-12

Fæst án
lyfseðils

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

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

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

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk

Þú færð sjávarútvegslausnir 
     í áskrift á navaskrift.is.

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju

með daginn.
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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

26. FEBÚAR 2019

Útselsstofninn 
stækkar 
– Landselum fækkar

Nýtt stofnstærðarmat á 
íslenska útselsstofninum 
var nýlega framkvæmt af 

Hafrannsóknastofnun og niðurstöður 
verkefnisins birtar í skýrslu sem 
nálgast má á vef stofnunarinnar. Svo 
er að sjá sé stofninn sé að ná sér úr 
lægð.

Útselsstofinn er núna metinn 
vera um 6300 dýr. Þegar stofninn var 
metinn síðast árið 2012 var áætluð 
stofnstærð um 4200 dýr. Stofninn 
er núna metinn vera 32% minni 
en við fyrstu talningu sem gerð var 
árið 1982 en þá var stofninn metinn 
rúmlega 9200 dýr. Breytingar á 
heildarstofnstærð byggt á talningum 
frá 2005 til 2017 eru ekki tölfræðilega 
marktækar, þar sem stofnstærðin 2017 
er svipuð því sem var árið 2008/9 og 
aðeins meiri en árið 2005.

Stofnstærðin árið 2017 er metin 
yfir viðmiðunarmörkum stjórnvalda, 
sem eru 4100 dýr. 

Niðurstöður talninganna sýna 
að útselskæping náði hámarki á 
tímabilinu 2. október (Frameyjar í 
Breiðafirði) til 24. október (Strandir). 
Breiðafjörður var sem áður 
langmikilvægasta kæpingarsvæðið, en 
þar fæddust um 58% af heildarfjölda 
kópa haustið 2017. Önnur mikilvæg 
kæpingarsvæði voru Strandir 
og Skagafjörður á Norðurlandi 
vestra, ásamt Surtsey og Öræfum á 
Suðurlandi.

Ástand útselsstofns er talið 
vera töluvert betra en hjá 
landselsstofninum, þar sem fækkað 
hefur í landselsstofni um 77% frá 
árinu 1980 þegar mælingar hófust, 
og fækkað um þriðjung í stofninum 
á árunum 2011-2016 þegar stofnmat 
var síðast framkvæmt. 

Landselsstofninn er metinn „í 
bráðri hættu“ á válista íslenskra 
spendýra.

EKKI SOFNA Á VERÐINUM
 
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er 
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld 
og vökum yfir öryggi okkar.

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!


