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Hitaveitu &
gasskápar
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.

Einbýlishús

Fjölbýlishús

Láttu ekki stela af þér kútunum!

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

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Náði vopnum sínum í Noregi

J

ón Páll Jakobsson skipstjóri og útgerðarmaður frá Bíldudal hrökklaðist eins og margir Íslendingar í vinnu í Noregi þegar
efnahagshrunið varð hér á landi 2008. Þá hafði hann staðið í áralöngu basli sem leiguliði í útgerð hér á landi, sá aldrei til sólar
og var orðinn gjaldþrota.
Með þekkingu
og dugnaði
honum
að koma
og ermiðast
nú að sækja
Verðið
miðast
við hefur
einbýli
á tekist
einni
eðaundir sig fótunum í Noregi
Verðið
við
glænýjan fiskibát til Skipavíkur í Stykkishólmi. Sjá miðopnu.

Efnispiltur í
útgerð

tveimur hæðum, Tilboð
39.900 kr. út maí
49.900 kr.

Samið við Kína

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri

fjölbýlishús
allt að 4. hæðum f. hvern stigagang
Sala á Volvo Penta
59.900 kr.
varahlutum og
Gjöld í strandviðgerðarþjónusta
veiðum

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi

Engin óhreinindi fylgja rennuhreinsun frá okkur eins og slettur á þaki,
húsi eða nálægum hlutum vegna háþrýstisprautu. Öllum úrgangi er hent

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

TÍMAPANTANIR

Sendu okkur póst á sala@rennuhreinsun.is
með upplýsingum um heimilisfang og símanúmer
eða pantaðu tíma í síma 783 0091

Rennuhreinsun.is
Rennuhreinsun.is

Borgartún 24 •Borgartún
105 Reykjavík
sala@rennuhreinsun.is
• 783 0091
24 • •105
Reykjavík • sala@rennuhreinsun.is
• 7830091
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Lækkandi stofnvísitölur þorsks, ýsu og ufsa

H

Meðalþyngd yngri þorska í vorrallinu mældist
undir meðaltali en eldri um eða yfir meðaltali.

afrannsóknastofnun hefur
gefið út skýrslu þar sem
greint er frá helstu niður
stöðum stofn
mælingar botn
fiska á
Ís
lands
miðum (vorralls) sem fram
fór dagana 26. febrúar til 20. mars
sl. Verkefnið hefur verið framkvæmt
með sambærilegum hætti ár hvert
frá 1985.
Stofnvísitala þorsks hefur lækkað
síðustu tvö ár, en er þó hærri en árin
1985–2011. Vísi
tölur ýsu og ufsa
lækkuðu frá fyrra ári, eftir að hafa
farið hækkandi frá 2014. Vísitölur
gull
karfa, löngu og langlúru eru
háar miðað við síðustu þrjá áratugi.
Vísitölur steinbíts, keilu, skarkola,
þykkva
lúru, lýsu og skötu
sels eru

nú nálægt meðaltali tímabilsins, en
stofnar hlýra, tindaskötu og skráp
flúru eru í sögulegu lágmarki. Vísi
tala grásleppu hefur farið lækkandi
frá 2015 og er nú undir meðaltali
áranna frá 1985.
Árgangur þorsks frá 2017 virðist
vera ná
lægt meðal
lagi í fjölda en
fyrstu mælingar á ár
gangi 2018
benda til að hann sé undir meðal
stærð. Árgangur ýsu frá 2017 mælist
nálægt meðallagi en mælingin í ár
sýnir að 2018 árgangur ýsu er lé
legur.
Meðal
þyngd 1-5 ára þorsks
mældist undir meðal
tali áranna
1985-2019, en meðal
þyngd eldri
þorsks var um eða yfir meðal
tali.

Mælingar síðustu fjögurra ára sýna
þó að árgangurinn frá 2015 er með
þeim léttari frá 1985. Meðalþyngd
ýsu eftir aldri hefur verið há undan
farin ár og mældist nú yfir meðaltali
hjá öllum aldurshópum nema 1 og 2
ára. Loðna var helsta fæða þorsks og
ýsu eins og ávallt á þessum árstíma.
Loðna fékkst í mögum þorsks víðast
hvar við landið og mest var í mögum
fyrir sunnan og vestan. Fyrir ári
síðan fékkst mikið af loðnu í mögum
þorsks á grunnslóð við norðanvert
landið, en svo var ekki í ár. Sjálfrán
er ekki algengt hjá þorski á þessum
árstíma.
Útbreiðsla ýmissa tegunda hefur
breyst á tíma
bilinu, t.d. ýsu og

skötu
sels þar sem þunga
miðja út
breiðslunnar hefur færst vestur og
norður fyrir land. Stofn
mælingar
síðustu ára bendir til að útbreiðsla
skötusels sé farin að líkjast því sem
var fyrir aldamót þegar stofninn var
lítill. Magn ýmissa suðlægra tegunda
s.s. svart
gómu, loð
háfs og litlu
brosmu hefur aukist, en á sama tíma
hafa ýmsar kaldsjávartegundir gefið
eftir á land
grunninu fyrir norðan.
Hitastig sjávar við botn mældist að
meðaltali hátt líkt og undanfarin ár.
Nánar má lesa um niðurstöður
vorrallsins á heima
síðu Haf
ró.
Vænta má ráðgjafar um heildarafla
næsta fiskveiðiárs nú í byrjun júní
mánaðar.

LEIÐARI

Hver verður kvótinn?
Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

Þróun stofnvísitalna þorsks í haust- og vorröllum.

Á

næstu dögum mun Hafrannsóknastofnun
kynna kvótaráðgjöf sína í bolfiski fyrir næsta
fiskveiðiár. Fróðlegt verður að fylgjast með því.
Þessi ráð
gjöf byggir að stórum hluta úr niður
stöðum svokallaðra ralla Hafró árlega að hausti og
vori þar sem rýnt er í svokallaðar vísitölur ásamt fleiru
þegar lagt er mat á stofnstærð, sjá frétt hér fyrir ofan.
Því miður gefa síðustu rallniðurstöður ekki ástæðu
til sérstakra væntinga um aukningar í kvóta á okkar
dýrmætasta nytjastofni þorskinum. Samkvæmt
nýjustu rall
skýrslu þá hefur stofn
vísi
tala þorsks í
marsralli lækkað síðustu tvö ár (sjá meðfylgjandi línu
rit úr nýjustu rallskýrslu Hafró).
Ekki bætir svo úr skák að stofnvísitala að hausti
lækkaði líka 2017 miðað við 2016. Furðulega lítið
fer fyrir umræðu um þetta. Hennar sér t. a. m. engin
merki í umræðum um fjármálaáætlun þjóðarbúsins.

Þessar lækkandi stofnvísitölur koma á sama tíma
og loðnubrestur hefur orðið við landið. Nú berast ugg
vænlegar fregnir af því að æðarfugl við Norðurland sé
í vandræðum og skili sér illa í varp. Það gætu verið vís
bendingar um að hrun loðnustofnins sé farið að hafa
keðjuverkandi áhrif í lífríkinu.
Í ljósi aðstæðna ætti að vera forgangsverkefni í haf
rannsóknum okkar að vakta lífríkið og ekki síst þorsk
stofninn sérstaklega vel í ljósi loðnubrestsins. Þar þarf
að líta til þróunar í meðalþyngdum, sjálfsáts og fleiri
þátta. Ríkisstjórnin ætti strax að veita auknu fé í þetta.
Það er hagur okkar allra. Hrunið 2008 kenndi okkur
að sjávarútvegurinn er líflína samfélags okkar þegar
harðnar á dalnum. Viðvarandi fjársvelti hafrannsókna
er heimskulegt og skapar óþolandi ástand.
Magnús Þór Hafsteinsson,
ritstjóri.
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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

s:5772020

Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur
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Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.
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Elliði Hreinsson í vinnustól sínum þar sem hann hannar vélbúnaðinn sem Curio framleiðir.

Elliði Hreinsson hjá Curio ehf:

„Sem tæknifyrirtæki á hörðum samkeppnismarkaði þá lifum við af nýsköpun”

S

jávarú tv egst æknif yrirt ækið
Curio ehf hóf fyrstu starfsemi
sína 1994. „Ég er nú eiginlega
alinn upp í þessum tæknigeira sjávar
út
vegsins,” segir Elliði Hreins
son
framkvæmdastjóri og frumkvöðull.
Ásamt eiginkonu sinni Sólveigu
Jóhannesdóttur gullsmið þá er hann
stofnandi og eigandi Curio. Þau hafa
byggt upp glæsi
legt fyrir
tæki sem
hefur höfuðstöðvar í Hafnarfirði og
er enn í örum vexti. Curio er þannig
í hópi íslenskra hátæknifyrirtækja í
sjávarútveginum sem eru stöðugt að
hasla sér meiri völl, bæði hér heima á
Íslandi og á alþjóða markaði. Fyrir tíu
árum voru starfsmenn Curio innan
við tíu talsins. Nú eru þeir um 50.

Byrjaði í handfærarúllum

Þegar við heimsækjum Curio einn
fagran dag í maí hefjum við heim
sóknina á því að Elliði sýnir okkur
starfsemina í Hafnarfirði. Þar er fyrir
tækið í afar snyrtilegu húsnæði. Að
hluta til standa yfir nýframkvæmdir
og stækkanir á framleiðsluhúsnæði
þar sem allt mun verða samkvæmt
nýjustu stöðlum. Nýr vélbúnaður til
framleiðslu á fiskvinnsluvélum hefur
verið keyptur og bíður uppsetningar.
Elliði Hreinsson segir aðeins frá
sínum bakgrunni. „Afi minn Elliði
framleiddi Elliðahandfærarúllurnar
svokölluðu en það voru fyrstu raf
magnsvindurnar við þann veiðiskap.
Þar var maður byrjarður að skondrast
um sem smápúki. Svo stofnuðum við
faðir minn Hreinn Elliða
son fé
lag
þar sem við vorum í frum
hönnun
á hand
færa
vindum sem síðar urðu
DNG-handfæravindurnar. Afa þótti
þetta undarlegt að ætla að fara með
eitthvað tölvudót út á sjó. Við pabbi
fórum norður og settum á fót fyrir
tæki sem hét Hafspil og hófum fram
leiðslu á þessum vindum. Við seldum
svo Davíð og Níels Gíslasonum sem
heldu áfram og fullhönnuðu DNG og
er enn við lýði eins og menn þekkja.

„

Ég byrjaði einn
í tólf fermetra
herbergi suður í
Njarðvík

Við vorum líka að hanna og fram
leiða netaf
dragara, spil, vindur og
fleiri tæki fyrir sjávarútveginn.”

Byrjaði smátt

Elliði lærði stál
smíði hjá föður
sínum og ákvað svo að bæta við sig
þekkingu og fór suður. „Þar lærði ég
vélvirkjun og rennismíði hjá Baader
á Ís
landi. Þar kynntist ég Baaderflökunarvélunum og starfaði þar frá
1986 og fram yfir 1992. Þá fór ég
til Noregs til að setja þar upp fisk
vinnslu en ílengdist og var þar til loka
árs 1993. Þetta var salt
fisk
vinnsla
á vegum Sæunnar Axels frá Ólafs
firði. Þarna smíðaði ég upp allar fisk
vinnslulínur og annað. Það var mjög
góður skóli.”
Heim kominn 1994 var óskað
eftir Elliða í ýmis verk
efni fyrir
fiskvinnslufyrirætki þar sem hann
starfaði sem sjálfstæður verktaki. „Ég
byrjaði einn í tólf fermetra herbergi
suður í Njarðvík og keyrði um milli
fiskvinnslufyrirtækja, smíðaði vélar
og sinnti tækjabúnaði þeirra. Seinna
fór ég svo í Garðinn og loks í Garða
bæ. Síðan árið 2008 fer þetta allt á
fleygiferð. Þá var ég kominn með þrjá
starfsmenn og við fluttum að Eyrar
tröð í Hafnarfirði þar sem við erum í
dag. Það ár kom Curio með nýja véla
línu fyrir fiskvinnslur. Þá um mitt ár
var fyrsti hausarinn framleiddur fyrir
þá línu. Fyrsta Curio flökunarvélin
kom einnig á markað sumarið 2008.
Það ár voru pantaðar um 14 vélar af
þeirri týpu.”

Hannar vélarnar sjálfur

Elliði segir að Curio framleiði ein

vörðungu vélar fyrir bol
fisk og þá
svokallaðan hvítfisk, en komi ekkert
að búnaði fyrir uppsjávarfisk. Undan
farið hefur fyrirtækið svo byrjað að
upp
færa vélar sínar fyrir bleik
fisk,
það er lax og silung.
„Ég hanna vélarnar, teikna allt í
þrívídd. Svo er ég með mjög góða
starfsmenn með mér í tæknideildinni
og er þar fremstur í flokki Róbert
Unnþórsson sem sér um allar tölvu
for
ritanir, raf
stýringar og fleira.
Vélarnar eru alfarið smíðaðar hér á
Íslandi. Grófari málmtæknivinnan
fer að hluta til fram á Húsavík en öll
samsetning og vélbúnaður er fram
leiddur í Hafnarfirði og þar fer sam
setningin fram.”
Fyrsta C-2011 flökunar
vélin frá
Curio var hönnuð fyrir meðalstóran
fisk. „Sjávarútvegsfyrirtækið Vísir í
Grindavík keypti hana en áður hafði
frumgerð hennar verið prófuð hjá Ís
fiski sem þá var í Kópavogi. Vísir sló
svo til og keypti vélar frá okkur í alla
sína vinnslu og þannig er það enn í
dag.
Vélalínan hjá okkur samanstendur
af hausara, flökunarvél, roðfléttivél
og brýninga
vél fyrir hnífa. Þannig
erum við með alla fjölskylduna ef svo
má segja í vélasamstæðunni sem þarf
í upphafi þess þegar fiskur er unninn.
Við erum þannig ekki að stangast á
við önnur fyrirtæki á borð við Völku
og Marel. Þau eru að framleiða vélar
sem eru notaðar síðar í vinnslunni.
Við erum reyndar oft með þessum
fyrir
tækjum þar sem við leggjum
fram okkar vélar inn í vinnslulínur
þar sem Valka og Marel eru líka með
sinn búnað.”

Útrás hófst í hruninu

Allt frá upphafi 2008 beindi Curio
einnig sjónum að útflutningi. „Þarna
var ég að
eins byrjaður að komast
inn á Skotland og England. Fyrstu
vélarnar fóru á þann markað 2008
FRAMHALD Á SÍÐU 6.

Aðalstöðvar Curio við Eyrartröð í
Hafnarfirði. Hér á landi er fyrirtækið
einnig með starfsstöð á Húsavík.

Fjórar flökunarvélar á ýmsum
stigum samsetningar hjá Curio í
Hafnarfirði.
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LAND CRUISER

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91823 05/19

E I N FA L D L EG A TO P PA R A L LT

Verð frá: 8.150.000 kr.

2019

Konungur jeppanna er aftur mættur til leiks í veglegri sérútgáfu, Land Cruiser Adventure með
fjallmyndarlegum aukahlutapakka sem toppar allt og tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti.
Land Cruiser Adventure aukahlutapakki: 33" breyting, dráttarbeisli, húddhlíf og krómstútur á púst.
Heildarverðmæti: 660.000 kr.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Land Cruiser, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum
framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn
af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

6
FRAMHALD FRÁ SÍÐU 4.

Flökunarvél frá Curio.

og 2009. Þar varð strax sprenging í
eftirspurninni eftir vélum frá Curio.
Fallið sem varð á gengi krónunnar
í hruninu ein
mitt þetta sama ár
hjálpaði okkur mikið við að koma
undir okkur fótunum á er
lendum
mörkuðum.”
Út
rás Curio hefur frá upp
hafi
gengið vel. „Í dag erum við með
eitt
hvað milli 85 og 90 prósent af
markaðshlutdeildinni í hvítfisk
vinnsluvélum á Skotlandi og í Eng
landi. Í Noregi erum við með 70
prósent af þessum vélum þar og
hlut
fallið er svipað hér á Ís
landi.
Við höfum fundið okkar hillu í hvít
fisknum. Aðrir höfðu ekki sinnt þessu
í mörg ár og þarna var lag að stinga
sér inn. Við náðum árangri og orðstír
okkar spurðist fljótt út meðal þeirra
sem starfa í þessum geira. Við höfum
þannig ekki auglýst mikið. Verið á
nokkrum sjávarútvegssýningum og
síðan með okkar menn á ferðinni
sem heimsækja fyrirtækin. Við erum
komnir með umboðsaðila í löndum
á borð við Frakkland, Spán, Ítalíu,
Pólland og fleiri. Í dag erum við búin
að stofna dótturfyrirtæki í Noregi og
Skotlandi og erum að vinna í því að
opna í Bandaríkjunum til að sinna
þjónustu við viðskiptavini í þessum
löndum. Austur-Evrópa er svo að
koma stöðugt sterkar inn. Við höfum
verið að selja töluvert til Póllands,
Lettlands og Litháens. Síðan er Rúss
land aðeins að koma inn.”

Sterkir á Íslandi og Noregi

Í dag fram
leiðir Curio flökunar
vélar fyrir hvít
fisk sem taka fiska
frá 300 grömmum og upp í 20 kíló.
Vélarnar fyrir minnsta fiskinn fara
mikið til Skotlands og Bandaríkjanna
þar sem menn eru að vinna tegundir
á borð við lýsu og ýsu. Hér heima á
Íslandi eru það svo vélar fyrir stóra
fiskinn.
„Það eru Curio-vélar í fiskvinnslum
allt um
hverfis landið," segir Elliði.
„Bara í Grindavík eru nú að ég held
28 Curio-vélar. Það er svona mesta
þyrpingin sem ég veit af á litlu svæði.
Annars erum við á Snæfellsnesi hjá
Hrað
frysti
húsi Hellisands, KG fisk
verkun og Sjávariðjunni í Rifi og svo
víðar á landinu. Sem dæmi má nefna
hjá HB Granda, Ísfisk, Fisk Seafood,
Kambi, Nes
fisk, White link, Stellar
Sea
food, GPG, Gjögri, Gull
bergi og
Skinney Þinganesi.”
Síðustu árin hefur Curio svo náð
góðri fót
festu á Noregs
markaði.
„Norð
menn fóru fyrir nokkrum
misserum í mikið átak til að endurnýja
hvítfiskvinnslur hjá sér. Það gerðist í
kjölfar falls á gengi norsku krónunnar
fyrir um það bil þremur árum þegar
olíuverð tók dýfu. Í fyrra og hitteð
fyrra seldum við rúmlega 50 vélar til
Noregs. Við seldum vélar í allar nýustu
fisk
vinnslurnar og einnig til margra
aðila sem voru að endurnýja tæki .”

Klumbuskurðarvél það nýjasta

Nýjasti á
fanginn í fram
leiðslu
Curio er ný tölvu
stýrð klumbu
skurðar
vél. Fyrir
tækið hlaut á
dögunum um 320 milljón króna
styrk frá Evrópu
sam
bandinu til að
þróa hana frekar. Elliði útskýrir þetta
nánar.
„Klumban er beinið sem liggur
fyrir aftan höfuðið á fisknum og
verður eftir þegar hann er hausaður.
Erlendis tíðkast mikið að fiskur sé
hausaður og slægður úti á sjó. Ef
menn ætla svo að flaka þennan fisk
þarf að skera klumbuna af. Þetta hafa
menn verið að gera í höndunum eða
með gömlum breyttum hausurum
sem gera þetta illa og nýtingin á
fisknum verður ekki góð. Nokkrir
Norðmenn komu í heimsókn til okkar
fyrir nokkrum árum og sáu að við
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Afi minn
Elliði fram
leiddi Elliðahand
færarúllurnar svo
kölluðu en það voru
fyrstu rafmagns
vindurnar við þann
veiðiskap. Þar var
maður byrjarður að
skondrast um sem
smápúki.

vorum að gera tilraun með að þróa
svona klumbuskurðarvél. Þeir urðu
óðir og uppvægir að sjá þetta, enda
mikið af fiski lönduðum hausuðum
og slægðum í Noregi. Þeir vildu að
þessi hugmynd yrði þróuð áfram og
sóttu um þróunarstyrk í Noregi fyrir
okkar hönd. Við fengum hann. Það
var eitthvað um 1,3 milljónir norskar
krónur [18,5 millj. IKR]. Með því
gátum við smíðað frum
gerð svona
vélar. Hún gafst vel.”

Stór ESB-styrkur

Boltinn hélt áfram að rúlla.
„Við fregnuðum svo af Horizon
2020-styrkjum
Evrópusambandsins
sem eru til tækni
þróunar og Ís
land
hefur aðgang að gegnum samninginn
um Evrópska efna
hags
svæðið [EESsamninginn]. Þarna sóttum við fyrst
um styrk til að sækja um meginstyrk
veitingu, það sem kallað er fasi eitt
í þessu ferli. Um það bil 12 þúsund
fyrirtæki sóttu um og í kringum 1.800
komust gegnum það og fengu styrki til
að sækja áfram um. Þessi styrkur var
50 þúsund evrur [um 7 milljónir IKR].
Við notuðum þetta svo ásamt hinum
1.800 til að sækja um stóra styrkinn
til sjálfrar þróunarvinnunar. Af öllum
þessum 1.800 voru svo 120 fyrirtæki
kölluð til Brussel til að kynna verkefnin
sín fyrir dómnefndum. Af þeim fengu
svo 60 fyrirtæki styrki, reyndar mis
stóra eftir því hvað sótt var um.”
Elliði upplýsir að Curio hafi verið
með verkefni upp á þrjár milljónir evra.
Upp í þá upphæð var möguleiki á að fá
70 prósenta styrk. „Þetta gekk eftir nú
á dögunum. Við fáum 2,3 milljón evra
styrk til að þróa klumbuskurðarvélina.”
Eins og nærri má geta og sést af
þessum upphæðum þá er öll þróunar
vinna á svona há
tækni
búnaði geysi
lega dýr. „Fyrir okkur er þessi styrkur
frá ESB mjög öflugur hvati í allt okkar
þróunarstarf. Við getum notað meira
af okkar eigin þróunarfé í önnur verk
efni sem við vinnum að. Í þetta fer
gífurlegt fjármagn hjá fyrirtæki eins og
okkar. Sem tæknifyrirtæki á hörðum
sam
keppnis
markaði þá lifum við af
nýsköpun. Allur rekstrarafgangur af
fyrirtækinu hefur alltaf farið í að þróa
fyrirtækið og framleiðslu þess,” segir
Elliði.

Þakkar íslenskum fiskvinnslum

Elliði Hreinsson segir að lokum
að góð samvinna við fiskvinnslufyrir
tæki hér heima á Íslandi eigi stóran
þátt í velgengni Curio.
„Við höfum átt því láni að fagna
að við höfum á
vallt fengið mjög
mikilvægan og góðan stuðning hjá
sjávarútvegsfyrirtækjum hér heima á
Íslandi. Menn hafa sýnt okkur traust
og verið tilbúnir að hleypa okkur inn
í vinnslurnar og prófa nýjar lausnir.
Mörg þessi fyrir
tæki eru og hafa
verið með framsýna stjórnendur. Hér
vil ég sérstaklega nefna Vísi í Grinda
vík, Ísfisk, Einhamar og Toppfisk sem
var þar til nýverið í Reykjavík.”
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Jón Páll Jakobsson skipstóri og útgerðarmaður:

„Í Noregi hefur mér tekist að
koma undir mig fótunum.”
Jón Páll Jakobsson er nú staddur hjá Skipavík í Stykkishólmi þar sem hann vinnur að
lokafrágangi á nýsmíði þriðja fiskibáts síns sem gerður verður út frá Noregi.

H

austið 2008 var upphaf
hamfaraskeiðs í Íslandssögunni.
Það
varð
efnahagshrun.
Fjölmargir Íslendingar brugðu þá
undir sig betri fætinum og leituðu
út fyrir landsteinana að atvinnu og
nýrri framtíð. Einn þeirra er Jón Páll
Jakobsson skipstjóri og útgerðarmaður
frá Bíldudal.
„Ég fór til Noregs í desember 2008.
Þar réði ég mig sem stýrimann og
vélstjóra á lítinn norskan nótabát,”
segir Jón Páll. Hann hefur nú starfað
í Norður-Noregi í rúman áratug.
Búsetan skiptist milli Íslands og
Noregs þar sem eiginkona Jóns Páls
og börn bjuggu heima á Bíldudal. Í
Noregi hefur Jón Páll komið undir sig
fótunum sem útgerðarmaður. Í fyrra
tók hann svo skrefið til fulls og varð
norskur ríkisborgari. Í kjölfarið flutti
Sólrún B. Aradóttir eiginkona hans og
börn þeirra fjögur til Noregs. Þau seldu
húsið sitt á Bíldudal.
Undanfarna mánuði hefur Jón Páll
dvalið í Stykkishólmi. Þar hefur hann
fest kaup á nýjum Spútnik-hraðfiskibát
hjá skipasmíðastöðinni Skipavík.
Þennan bát ætlar Jón Páll að gera út í
Noregi. Við komum nánar að því síðar í
þessu viðtali sem Aldan tók við Jón Pál
þar sem hann var önnum kafinn við
að útbúa bátinn í Stykkishólmi. Lesum
fyrst sögu Jóns Páls.
„Ég er fæddur og uppalinn á
Bíldudal og ætlaði alltaf að verða
sjómaður.
Ég
útskrifaðist
úr
Stýrimannaskólanum 1993. Það hitti
nú svo á að þá um sumarið lauk rekstri
fiskvinnslunnar og útgerð togarans
Sölva Bjarnasonar frá Bíldudal.
Kvótinn hvarf að mestu frá þorpinu
og fluttist í Grundarfjörð og seinna í
Skagafjörð. Við tók tímabil niðursveiflu
á Bíldudal þar sem reynt var að lappa
upp á ástandið með ýmsum aðgerðum,
byggðakvótum og þess háttar en það

varð ekkert varanlegt,” segir Jón Páll
þegar hann er inntur eftir því hvernig
ferill hans hófst í sjávarútveginum.
Hann átti sér alltaf draum um að
verða útgerðarmaður og skipstjóri
á eigin bát. „Ég reyndi að komast
á mínum eigin bát inn í íslenska
kvótakerfið 1995 til 2002. Við áttum
20 tonna þorskkvóta og vorum svo á
leigukvóta en í vonlausri aðstöðu þrátt
fyrir endalaust strit. Það skipti engu
máli hvað maður veiddi mikið og alltaf
hélt maður að hlutirnir færu nú að
lagast. Þetta endaði með því að ég varð
persónulega gjaldþrota. Þetta var erfitt
tímabil, alveg skelfilegt, og margir sem
fóru illa út úr þessu á þeim árum.”

Hrunið 2008

Jón Páll var til sjós á Íslandi fram
til efnhagshrunsins 2008. „Þegar það
gerðist var ég reyndar í góðu plássi
á Vestra BA frá Patreksfirði. En við
fjölskyldan höfðum verið að byggja
okkur hús í Njarðvík á Reykjanesi og
ætluðum að flytja suður. Ég var kominn
með ágætt pláss á bát í Grindavík,”
segir Jón Páll.
Hann rekur söguna áfram: „En
svo kom hrunið, lánin snarhækkuðu
og við töpuðum öllu sem við höfðum
sett í húsið í Njarðvík. Þetta höfðum
við keypt fokhelt á 15 milljónir, klárað
það og vorum með lán upp á um 22,5
milljónir. Í hruninu rauk þetta upp í
tæpar 40 milljónir. Við náðum eitthvað
að hanga á þessum húsakaupum en
seldum það að lokum. Við áttum hús
sem við bjuggum í vestur á Bíldudal og
það var engin von að selja það heldur.”
Eins og margir aðrir Íslendingar í
þessari stöðu fyrir áratug síðan þá brá
Jón Páll á það ráð að fara til Noregs og
vinna þar.

Útilega í Noregi

Við hlaupum hratt yfir sögu. Jón Páll

var mánuðum saman úti í Noregi og
sótti þar sjó meðan fjölskylda hans var
á Íslandi. Hann kom svo heim í fríum.
„Stundum var ég alveg sex mánuði úti
í Noregi í einni lotu. Ég legg enga dul á
að þetta hefur stundum verið erfitt að
vera einn að róa í Noregi og fjölskyldan
heima á Bíldudal,” segir hann.
Aðskilnaðurin var erfiður en Jóni
Páli gekk vel í störfum sínum. Ekki
leið á löngu þar til hann var orðinn
skipstjóri á þokkalega stórum bát hjá
norskri útgerð. Hann lærði hratt og fór
brátt að sjá möguleika. „Ég fór að þefa
að norska fiskveiðistjórnunarkerfinu
og ákvað að festa kaup á bát heima á
Íslandi sem ég flutti síðan til Noregs og
hóf að gera út þar á handfærum.”
Í opnu kerfi smábáta í Noregi sá
Jón Páll glufu til að hefja eigin rekstur.
„Maður gat veitt svo gott sem frjálst.
Þorskkvótinn til smábátanna í þessum
bátaflokki var rúmur. Allir í þessum
bátaflokki veiddu úr einum stórum
sameiginlegum potti aflaheimilda
sem dugði vel fyrir þennan hóp.
Einu hömlurnar í reynd voru þær að
einstakur bátur mátti ekki veiða meira
en ákveðið hámark af þorski á hverju
ári. Þarna var fiskverðið frekar lágt
og ekki svo margir bátar sem nýttu
þennan möguleika í þessu tiltekna
kerfi.”

Opið kerfi smábáta

Jón Páll útskýrir þetta kerfi frekar.
„Inn í opna kerfið sem ég byrjaði í
á fyrsta bátnum komast allir sem á
annað borð eru skráðir sjómenn með
fiskveiðar sem sitt megin lífsviðurværi.
Þeir þurfa ekki að eiga neinn kvóta
né leigja til sín heimildir. Þessir eru
í hópi sem kallast „Blað B.” Síðan er
annar hópur sem kallast „Blað A.” Í
honum eru sjómenn sem eru komnir á
aldur. Þeir mega halda áfram að róa í
þessu kerfi þó megin tekjur þeirra séu

Nýji báturinn heitir Jakob og verður
skáður í Bodø í Nordland-fylki í
norðurhluta Noregs en Jón Páll og
fjölskylda hans búa í Gildeskål þar
skammt frá.
Fyrsti bátur Jóns Páls sem hann
keypti notaðan á Íslandi og flutti til
Noregs. Hér er koma þeir feðgar Jón
Páll og Svanur Þór að landi í Bátsfirði
í Finnmörku með góðan afla.
Annar bátur Jóns Páls hét Jakobsson.
Hann hefur Jón Páll gert út í þrjú
ár. Hér er báturinn nýkominn í
höfn að vetri í Finnmörku eftir að
tvisvar þurfti að berja af honum ís á
landleiðinni. Þar er oft kalt og dimmt
að stunda fiskveiðar á veturna.

hættar að koma frá fiskveiðum og þeir
komnir á eftirlaun.”
Jón Páll var hertur af raunum
heiman frá, en hafði líka þaðan bæði
þekkingu og reynslu sem nú kom sér
vel í Noregi. „Ég var vanur að lifa
við sult og seyru í leigukvótakerfinu
á Íslandi þar sem kvótaeigandi hirti
megnið af aflaverðmætinu. Í Noregi
átti ég hins vegar allan þann afla sem ég

dró úr sjó og þurfti ekki að hafa neinar
áhyggjur af kvótaleigu. Þessi útgerð
gekk mjög vel hjá mér. Ég gat veitt
hámark 50 tonn af þorski yfir vertíðina
við Lófót í Norður-Noregi og afkoman
var fín þó verðin væru léleg. Ég bjó
bara í bátnum og réri á vetrarvertíðinni
frá sjávarþorpinu Röst sem er yst á
Lófótenklasanum. Á sumrin fór ég svo
norður til Finnmerkur að veiða ýsu á
línu. Þar hefur svo öll fjölskyldan dvalið
síðustu sex sumrin með mér í Bátsfirði.
Við búum þá í húsi sem fiskvinnslan
sem við leggjum upp hjá skaffar okkur.”

Rækjuútgerð á Íslandi

Þó að fjölskyldan byggi saman
í Bátsfirði á sumrin þá var Sólrún
eiginkona Jóns Páls og börnin fjögur
heima á Íslandi á veturna. Jón Páll var
þannig áfram með annan fótinn heima
á Íslandi og ákvað að reyna að hefja
útgerð frá heimabænum á Vestfjörðum.
„Ég keypti mig inn í rækjútgerð í
Bíldudal þegar rækjuvertíð hófst aftur
í Arnarfirði um 2010. Þessa rækju sótti
ég svo þegar ég var heima í fríum frá
vafstrinu í Noregi. Ég hætti þessu fyrir
tveimur árum síðan. Það var bara orðið
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Jón Páll landar góðum afla af
Arnarfjarðarrækju úr Andra BA á
Bíldudal.
Jón Páll fyrir miðju ásamt áfhöfn sinni
á norskum bát sem hann var skipstjóri
á. Þarna eru þeir nýkomir í land með
fullfermi, 80 tonn af hausuðum þorski
af miðunum við Lófót. Þeir tóku 200
tonna kvóta bátsins á tíu dögum, þar af
fóru þrír sólarhringar í siglingu til og frá
miðunum.
Hjónin Jón Páll og Sólrún við löndun
á rækju í Bíldudal en þau réru síðustu
fimm rækjuvertíðirnar saman á Andra
BA.

svo lítið atvinnuöryggi í rækjunni.
Kvótinn í henni sveiflaðist svo mikið.
Síðustu árin voru við bara tvö að róa að
bátnum okkar Andra BA, ég og konan
mín Sólrún B. Aradóttir. Þetta voru
bara orðnar sex vikur á ári. Ég var því
í Noregi mestan hluta ársins en kom
svo heim til Íslands til að fara á rækju
með konunni,” segir Jón og hlær við
endurminninguna.
Undirtónninn er þó alvarlegur.
Þrátt fyrir mikinn dugnað var enginn
vegur að halda útgerðinni áfram
fyrir vestan. „Við reyndum allt til að
skaffa fleiri verkefni, meðal annars
að fá byggðakvóta. En það var engin
rækjuversmiðja í Bíldudal. Reglurnar
um byggðakvóta voru þannig að þar
sem við lönduðum ekki í heimabyggð
þá gátum við ekki fengið slíkan kvóta
á móti rækjunni. Ég stóð í miklu stappi
með bréfaskiptum og samskiptum við
stjórnvöld en það gekk hvorki né rak.
Á endanum gafst ég bara upp á þessari
rækjuútgerð og ákvað að einbeita mér
að því að koma undir mig fótunum úti
í Noregi, enda hafði ég sannfærst um
að þar væri raunhæfur möguleiki á að
gera slíkt.”

Fyrsti báturinn í Noregi

Þegar Jón Páll hófst handa
við að eignast fyrsta bátinn sinn í
Noregi, handfæratrilluna sem hann
flutti frá Íslandi, fékk hann lán í
norskum sparisjóði sem hann var
viðskiptamaður í. Jón Páll rekur
hvernig hann fór að þessu:
„Báturinn kostaði sjö milljónir
íslenskra króna. Kominn út til
Noregs og veiðar var hann kominn
í níu milljónir. Ég átti ekkert en
sveitarfélagið sem ég bjó og hafði
lögheimili í frá 2011, bauð líka lán fyrir
20 prósentum af kostnaðinum við að
eignast bátinn. Þann pening var hægt
að fara með í bankann og leggja fram
sem eigið fé í bátnum. Sveitarfélögin
lána mönnum svona ef þeir geta lagt
fram raunhæfa rekstraráætlun og
teljast áreiðanlegir. Ég hafði meðmæli
frá útgerðarmanni og fyrrverandi
vinnuveitanda mínum í Noregi upp
í vasann. Þannig gat ég eignast bát þó
ég ætti ekki neitt, gjaldþrota maður frá
Íslandi. Svo borgaði ég þennan bát hratt
niður því útgerðin gekk svo vel. Svo
hjálpaði að afkoman á rækjunni heima
í Íslandi var ágæt þá. Þarna minnkaði
ég sem sagt skuldirnar hratt. Borgaði
sveitarfélaginu það sem ég hafði fengið
lánað þar og stærstan hluta af láninu í
sparisjóðnum.”
Jón Páll hafði sýnt hvað í honum bjó
og norskir vinir hans í sjávarútveginum
þar hvöttu hann eindregið til að kaupa
sér kvóta. „Það þýddi þá að ég gæti
keypt stærri bát og færi þá í kerfið fyrir
þann skipaflokk. Það voru bátar yfir 10
metra langir. Ég fékk nýtt lán fyrir 11
metra löngum bát og keypti kvóta. Þar
var ég kominn úr 700 þúsund norskra
króna fjáfestingu upp í þrjár og hálfa
milljón norskra króna [49 milljónir
IKR á gengi dagsins í dag]. Báturinn
kostaði tvær milljónir NOK [28 millj.

IKR] og 50 tonna þorskkvótinn var
á eina og hálfa milljón NOK [21 mill.
IKR]. Í Noregi eru það bara þorskur,
ufsi og ýsa sem eru í kvóta. Aðrar
svokallaðar aukategundir á borð við
keilu og löngu eru utan kvóta og það
gat ég tekið sem frían meðafla.”

Annar báturinn í Noregi

En hvernig fór Jón Páll að því að
útvega fjármagnið sem þurfti til að
kaupa bát númer tvö sem hlaut nafnið
Jakobsson?
„Ég fjármagnaði þann bát með láni
frá norsku byggðastofnuninni og síðan
aftur frá sveitarfélaginu. Hlutföllin
héldu sér, það er að ég fékk 80% frá
byggðastofnuninni en restin varð að
vera „eigið fé.” Ég átti orðið 400 til 500
þúsund en það dugði jú ekki upp í þrjár
og hálfa milljón. Sveitarfélagið kom því
aftur inn og lét mig hafa það sem vantaði
í eigið fé. En nú komu þeir inn sem
hluthafar, það er að fjármagn frá þeim
var skráð sem hlutafé í byrjun. Þannig
er að sveitarfélagið Gildeskål sem ég bý
í og við Bodö seldi á sínum tíma virkjun
sem það átti og fékk óhemju pening
fyrir. Eitt af skilyrðunum fyrir því að
sveitarfélagið fékk að selja virkjunina
var að hluti þessara fjármuna yrðu settir
í fjárfestingafélag sem hjálpar til við
atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.
Ég fékk fyrirgreiðslu frá þessu félagi.
Þetta gekk allt upp og ég byrjaði að
gera út og róa. Ég get svo keypt þá út
úr útgerðinni en það verður þá á sama
gengi og þeir keyptu sig inn í fyrirtækið.
Aukist verðmæti útgerðarinnar þá mun
þessi sjóður samt aldrei fá meira en
nemur því sem hann lagði til í upphafi.”
Jón Páll segir að útgerðin á Jakobsson
hafi gengið þokkalega. Tap var á
rekstrinum fyrsta árið en hagnaður hin
tvö. Grundvöllur skapaðist til að kaupa
þriðja bátinn.

Þriðji báturinn í Noregi

Eins og getið var í upphafi
þá hefur Jón Páll dvalið síðustu
mánuði í Stykkishólmi. Þar hefur
hann unnið ásamt starfsmönnum
skipasmíðastöðvarinnar
Skipavíkur
við það að standsetja nýjan bát. Það er
þannig þriðji báturinn sem Jón Páll
festir kaup á til útgerðar í Noregi á
örfáum árum.
Nýsmíðin sem Jón Páll hefur nú
keypt hjá Skipavík er hraðfiskibátur af
svokallaðri Spútnikgerð og hefur hlotið

10

28. maí 2019

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.

Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

Reki ehf. er stoltur umboðsaðili
fyrir Donaldson á Íslandi.
Eigum hverskyns síur á lager.

Jón Páll og fjölskylda. F. v.: Jóna Krista Jónsdóttir, Sólrún B. Aradóttir, Jón Páll, Lovísa
Rut Jónsdóttir, Svanur Þór Jónsson og Birna Sólbjört Jónsdóttir.

nafnið Jakob. Nokkrir slíkir bátar voru
smíðaðir fyrir allnokkrum árum síðan
á Akranesi en einungis var lokið við
að steypa skrokkinn á báti Jóns Páls.
Skipavík keypti síðan þennan skrokk
og nú er loks verið að ljúka við fullsmíði
bátsins. Hann er 12,3 metra langur og 4
metra breiður.
„Þegar ég bjó og gerði út heima
í Bíldudal þá komum alltaf með
rækjubátinn hingað í slipp í Skipavík í
Stykkishólmi og þekkjum ágætlega þá
sem reka fyrirtækið. Það er einn svona
Spútnikbátur í Noregi og það er látið
vel af þessum bátum. Allir sem hafa
róið þeim hafa gefið þeim mjög góða
einkunn. Ég hafði skoðað möguleika
á nýsmíðum í Tyrklandi og Noregi en
ákvað að slá til hér.”
Í Noregi verður Jakob gerður út á
handbeitta línu og net, bæði til veiða á
bolfisk, aðallega þorski og ýsu, og svo
grálúðu um sumartímann. Róið verður
að mestu í Barentshafið frá höfnum
nyrst í Finnmörku.

Norskur ríkisborgari

Fjárfestingin í þessum nýja bát
gerði það að verkum að Jón Páll gerðist
nýverið norskur ríkisborgari og afsalaði
sér um leið íslensku ríkisfangi.
„Ég er með útgerðina hjá mér í
hlutafélagsformi. Þannig er að erlendir
ríkisborgarar mega ekki eiga meira en
40% í hlutafélögum þar. Ég gat því ekki
orðið meirihlutaeigandi í minni eigin
útgerð og varð því að vera með lepp sem
var skráður fyrir 11% þannig ég með
mín 40%, plús hann með 11%, vorum
samtals með 51%. Fjárfestingasjóðurinn
í Gildeskål sem ég nefni áðan var svo
með 49%. Til að ég gæti verið sjálfur
með meirihluta varð ég að gerast
norskur ríkisborgari.”
Fleira spilaði svo inn og það voru
veiðiheimildirnar fyrir báta í þessum
útgerðarflokki. „Svo er annað að
Norðmenn voru að breyta reglum sínar
um það hverjir mega fá leyfi til að veiða
grálúðu og kóngakrabba í bátakerfinu
þar sem er einn heildarpottur og svo
viss fjöldi tonna sem hver einstakur
bátur má veiða að hámarki. Nýju
reglurnar eru þannig að sá sem ætlar
að veiða grálúðu og kóngakrabba í
þessu kerfi verður sjálfur að eiga yfir
helming hlutafjár í sínu útgerðarfélagi.
Fyrir mig er grálúðan um fjórðungur
ársteknanna. Ég gat ekki misst af því
og dreif mig því í að sækja um norskan
ríkisborgararétt. Ég ætlaði reyndar
að bíða þar til hægt yrði að sækja um
tvöfaldan ríkisborgarrétt, það er að ég
hefði bæði íslenskan og norskan. Ný
lög um það taka hins vegar ekki gildi
fyrr en í árslok og svo var mér tjáð að
það yrði síðan sjö til átta mánaða bið
hjá norskum yfirvöldum eftir því að
þau afgreiddu umsóknir um þetta. En
það var engin töf á því að verða norskur
ríkisborgari. Til þess þurfti að hafa verið
búsettur sjö ár í Noregi og ég uppfyllti
það.”

Flutt af landi brott
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Þannig er Jón Páll nú orðinn norskur
borgari, sá eini í sinni fjölskyldu. Sólrún
og börnin eru enn lögfestir Íslendingar.
Í fyrra fluttu þau öll á brott frá
Bíldudals til Gildeskål. Nýliðinn vetur
er sá fyrsti sem fjölskyldan á sameinuð
í Noregi. Tvær elstu dæturnar stunda

háskólanám í Kaupmannahöfn og
Ósló, en þau tvö yngstu eru enn heima.
„Það hefur gengið mjög vel að aðlagast
hjá krökkunum en aðeins erfiðara hjá
konunni. Við búum í Gildeskål eiginlega
fyrir tilviljun því útgerðarmaðurinn
sem ég vann fyrst hjá býr þar. Nú erum
við að festa kaup á húsi þar. Okkur tókst
loks að selja húsið okkar í Bíldudal nú
í vetur en rækjubáturinn okkar Andri
BA er sennilega á leið í brotajárn. En
við erum reyndar að velta fyrir okkur
að flytja búferlum til Finnmerkur nyrst
í Noregi því maður fær veiðikvóta á
kóngakrabba ef maður býr þar. Það
eru miklir tekjumöguleikar í veiðum á
honum. Feikna peningur og auðveldar
veiðar. Ég ræ í reynd voða lítið frá
Gildeskål. Síðustu árin hef ég róið mest
frá Finnmörku.”

Búið í haginn

Aðspurður segir Jón Páll að
fjárfestingin í nýja bátnum sé þegar allt
er talið vel yfir 100 milljónir íslenskra
króna. Hann er bjartsýnn á að það muni
takast vel að ráða við þetta dæmi.
„Kvótinn er aðeins á niðurleið
þannig að þetta verður aðeins snúnara
en þetta leggst vel í mig. Ég ætla að byrja
á því að veiða grálúðu á handbeitta línu
nú í júní. Á ársgrundvelli verðum við
bæði á netum og línu. Ég rek mitt eigið
beitningagengi og Sólrún konan mín
stjórnar vinnunni í beitningarskúrnum.
Það er bölvuð vitleysa að vera að
skuldsetja sig svona. En Svanur Þór
sonur okkar er í stýrimannaskóla í
Noregi og við viljum búa í haginn
fyrir hann,” segir Jón Páll og bætir við
að vonandi þurfi hann ekki að vera á
sjónum mörg ár í viðbót þar sem næsta
kynslóð taki við.

Frjáls undan oki lénskipulags

Undir lok viðtalsins biðjum við
Jón Pál um að líta um öxl og gefa
stuttan samanburð á lífinu á Íslandi
og í Noregi. Hann þagnar við, verður
hugsi en segir svo: „Í Noregi hefur mér
tekist að koma undir mig fótunum og
það ekki á svo löngum tíma. En þetta
er búið að vera hörku vinna. Það eru
tíu ár liðin síðan ég fór til Noregs og nú
er ég staddur hér í Stykkishólmi með
glænýjan bát sem kostar 110 milljónir
íslenskra króna. Mesti munurinn þegar
maður lítur um öxl og ber saman árin
í baslinu á Íslandi þar sem 80 til 90
prósent aflaverðmætisins fór í að borga
leiguna á kvótanum, og svo reynslu
minnar í Noregi, þá sér maður árangur
erfiðis síns þar. Það skilar sér og þegar
það er þannig þá líður manni miklu
betur.”
Jón Páll bendir einnig á að annað
gott í Noregi. „Þar eru lausnir sem
taka mið að því að hægt sé afla sér
lifibrauðs þó að menn séu kannski
búnir með þorskkvótann sinn. Þeir
eru til dæmis með það sem þeir kalla
ferskfiskordning á norsku. Það er
ákveðinn pottur aflaheimilda sem
menn mega veiða úr ef þeir landa
aflanum í landvinnslur. Ýsukvótarnir
eru rúmir og ufsakvótarnir sömuleiðis.
Ef menn hafa nennu og getu til að róa á
eigin bát eftir fiski í Noregi þá geta þeir
alltaf bjargað sér án þess að þurfa að
greiða einhverjum greifa í landi fúlgur
fjár fyrir aðgang að auðlindinni,” segir
Jón Páll Jakobsson að lokum.
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PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

Brettavafningsvélar
frá Robopac hafa
sannað ágæti sitt
Meira en 150 vélar seldar á Íslandi.
Allt frá hálfsjálfvirkum vélum upp í fullkomnar
línur með yfirbreiðslu og hornastífum.
Afkasta allt að 80 brettum á klst.
Fjölbreytt úrval og miklir möguleikar á stillingum.

PRENTUN.IS

- vottun um sjálfbæra skógrækt

LÍMMIÐAPRENTUN

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is
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Útvegsmannsefni með sinn fyrsta bát 17 ára
Svanur Þór með systur sinni Lovísu á nýja bátnum.
Hann skírði nýja bátinn í höfuðið á stóru systur sinni.

Svanur í brúnni á Jakobsson en á honum réri hann
í fyrrasumar með föður sínum og vann sér þar fyrir
bátnum sínum sem veitir honum níu tonna þorskkvóta
og frjálsar veiðar á ýsu og ufsa.

S

vanur Þór Jónsson er sautján ára
gamall sonur hjónanna Jóns Páls
Jakobssonar og Sólrúnar B. Ara
dóttur, en Jón Páll er í miðopnuviðtali
í þessu tölu
blaði Öldunnar. Svanur
flutti til föður síns í Noregi fyrir
rúmu ári síðan ásamt móður sinni og
þremur systrum.
Nú stundar Svanur nám í skip
stjórnarfræðum og hann er búinn að
kaupa sér sinn fyrsta bát. „Við pabbi
vorum tveir að róa saman á Jakobsson
í Finnmörku í fyrrasumar og ég keypti
þennan bát fyrir peninginn sem ég
vann mér inn þá. Hann kostaði 60
þúsund norskar krónur. „Ég er búinn
að skrá bátinn sem fiski
bát þannig
að ég get veitt á honum. Þar með fæ
ég úthlutað níu tonna þorskkvóta og

svo má ég veiða eins mikið af ýsu og
ufsa og ég vil. Þetta er svona í þessum
opna flokki fyrir báta af þessari stærð.
Þetta gildir fyrir báta undir átta metra
lengd, en minn er rúmir sex metrar.”
Svanur segir að báturinn sé út
búinn á netaveiðar eins og er. „En ég
hyggst líka veiða töskukrabba í gildrur.
Ég ætla að vera einn á honum þó það
væri best ef við værum tveir, og róa á
honum með skólanum. Hingað til hef
ég bara sótt í firðinum hér heima. Það
er einhver fiskur hér.”
Útgerðarmaðurinn ungi hefur
stundað skip
stjórnar
nám í Noregi í
vetur. „Þetta er tvö ár í skóla og svo
þarf maður að vera eitt ár á sjó sem
lærlingur. Ég má ekki nota tímann í
það sem ég hef verið á sjó áður. Eftir

Svanur hugar að netum sínum.

þetta verð ég kominn með skipstjóra
réttindi. Ég ætla að verða skipstjóri
og út
gerðar
maður,” segir Svanur og
svarar hiklaust játandi þegar hann er
spurður hvort þetta sé það sem hann
hefur mestan áhuga á að gera.
Svanur er fæddur og upp
alinn í
Bíldudal þar sem hann bjó þar til hann
flutti til Noregs. „Ég kann vel við mig
í Noregi og er ekki með neina heim
þrá," segir hann eftir rúma ársdvöl þar
í land. Hann segir að norskan sé ekkert
vandamál. Þessa dagana bíður hann
eftir því að skólanum ljúki og faðir
hans komi siglandi á nýja bátnum frá
Stykkishólmi til Noregs. „Ég ætla að
róa með pabba á nýja bátnum í sumar.
Ætli við förum ekki á línuveiðar eftir
grálúðu,” segir Svanur Þór Jónsson.

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Óskum sjómönnum
til hamingju með
sjómannadaginn
F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Alhliða þjónusta
Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Gleðilegt nýtt ár
og

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.
Sala og framboð
á öllum fisktegundum
Kominn til þess að vera
EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109
FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Sjávarútvegur er
þökkumundistaða
samfylgdina
velferðar
FJARÐABYGGÐ

á liðnu ári

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

Sjávarútvegur er
undistaða velferðar
VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

Reykhólahreppur

Snæfellsbær

Sandgerðishöfn

hf. óskar útgerð og áhöfn
Kaldbaks EA til hamingju
með nýtt og glæsilegt skip
Verkalýðsfélag Akraness

kipinu er spil frá Seaonics
Sigurbjörn ehf.
Grímsey

S

Starfsfólk Kraftbíla óskar
viðskiptavinum sínum og
landsmönnum öllum
gleðilegrar hátíðar
með þökk fyrir viðskiptin á
árinu sem er að líða.

REYKHÓLAHREPPUR

Verkalíðsfélagið Hlíf

BOLUNGARVÍKURHÖFN

LÆKJARVÖLLUM 3-5 · 601 AKUREYRI
KRAFTBILAR.IS · SÍMI 464 0000

Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum

Suðurnesjabær

Grindavíkurhöfn

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR
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OPNAÐ FYRIR TOLLFRJÁLSAN ÚTFLUNING ÝMISSA SJÁVARAFURÐA TIL KÍNA
Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra og hr. Ni
Yuefeng tollamálaráðherra Kína handsala samninginn.

G

uðlaugur Þór Þórðarson
utanríkisráðherra og Ni Yu
efeng, tollamálaráðherra Kína,
undirrituðu í dag þrjár nýjar bókanir
við fríverslunarsamning Íslands og
Kína. Með bókununum opnast ný
tækifæri fyrir útflutning á íslenskum
framleiðsluafurðum til Kína.
Sigurður Pétursson, framkvæmda
stjóri hjá fiskeldisfyrirtækinu Arctic
Fish var við staddur athöfnina. Hann
segir í í sam
tali við frétta
miðilinn
Bæjarins besta á Vest
fjörðum að
þessi samningur opni nú tollfrjálsan
markað fyrir íslenskar fiskeldisafurðir,
sem er stærri en öll Evrópa.

Kínverskur ráðherra

Herra Ni Yuefeng, tollamálaráð
herra Kína, var í síðustu staddur hér
á landi vegna undirritunar á þremur
nýjum bókunum við frí
verslunar
samning Íslands og Kína.
Bókanirnar varða viður
kenningu
á heilbrigðisstöðlum fyrir fiskeldisaf
urðir, fiski
mjöl og lýsi og ull og
gærur. Þær voru undirritaðar í höfuð
stöðvum Matvælastofnunar á Selfossi
en þær eru afrakstur samstarfs Mat
vælastofnunar, atvinnuvega- og ný

Í ferð minni
til Kína í
fyrrahaust skrifuðum
við undir bókun um
heilbrigðisvottun á
íslensku lambakjöti
og því má segja að
við séum að taka upp
þráðinn síðan þá.

í dag er verið að stíga enn eitt skrefið
í að liðka fyrir fram
kvæmd frí
verslunarsamnings Íslands og Kína,”
segir Guðlaugur Þór Þórðarson utan
ríkisráðherra í fréttatilkynningu frá
stjórnarráðinu.
Á fundi þeirra Guðlaugs Þórs og
Ni voru tolla
mál, heil
brigðis
mál og
útflutningur landbúnaðarvara frá Ís
landi til Kína efst á baugi. Auk þess
ræddu þeir hvernig betur mætti
nýta fríverslunarsamning ríkjanna,
en fimm ár eru liðin frá gildistöku
samningsins á þessu ári.

sköpunarráðuneytisins og utanríkis
ráðu
neytisins við yfir
völd tolla- og
dýraheilbrigðismála í Kína.

Kínverski
tollamálaráðherrann
heim
sótti for
seta Ís
lands og ræddu
þeir meðal annars viðskipti ríkjanna
og samstarf þeirra á ýmsum sviðum,
auk sameiginlegrar baráttu gegn lofts
lagsbreytingum.
Hr. Ni átti einnig fundi í fjármála
ráðuneytinu, sjávarútveg- og land
búnaðar
ráðu
neytinu og með sam
tökum fyrir
tækja í sjávar
út
vegi. Þá
heim
sótti hann meðal annars fisk
eldisstöð Stofnfisks á Suðurnesjum
og sauðfjárbændur í Eystra-Geldinga
holti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Liðkað fyrir fríverslunar
samningi

Einnig var undirritað samkomu
lag um eflingu samstarfs á sviði heil
brigðiseftirlits.
„Í ferð minni til Kína í fyrrahaust
skrifuðum við undir bókun um heil
brigðisvottun á íslensku lambakjöti og
því má segja að við séum að taka upp
þráðinn síðan þá. Með undirrituninni

Skoðaði fiskeldi og landbúnað

Á strandveiðum.
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Rúmur 1,1 milljarður í veiðigjöld
og sértæk hafnagjöld

S

Sjómannadagurinn
Bolungarvík

jávarútvegsráðherra
svaraði
í maí tveimur fyrir
spurnum
Ingu Sæland þingmanns Flokks
fólksins, annars vegar um strand
veiðar 2018 og svo um árleg gjöld á
strandveiðum frá því þær hófust 2009.
Ná
lega helmingi þorsksins á
strandveiðum síðasta árs (44,3%) var
landað á svæði A (Eyja- og Mikla
holtshreppur til Súðavíkurhrepps).
Alls var 41,3% af heildarviðmiði afla
á þessu svæði. Þar voru einnig lang
flestar landanir (6.473) og mestur
fjöldi báta (202 af alls 548 bátum sem
fóru á strandveiðar).
At
hygli vekur að meðal
verð á
þorski voru mjög á
þekk á öllum
fjórum veiði
svæðunum (frá 230,67
kr./kg. á svæði A í 236,94 kr./kg. á
svæði C (NA-land og Aust
firðir).
Meðal aflaverð á strandveiðiþorski
yfir landið var 233,12 kr./kg.
Í svari við fyrir
spurninni kemur
einnig á daginn að 90,4% alls strand
veiði
aflans var landað með sölu á
fisk
mörkuðum hér á landi. Þetta
stangast á við fullyrðingar sem hafa

heyrst úr ranni andstæðinga strand
veiða að einhverjum verulegum hluta
aflans sé landað í gáma til sölu og
vinnslu í Bretlandi. Heildar aflaverð
mæti strandveiðiaflans í fyrra var 2,2
milljarðar króna. Þar af var þorskur
2,1 milljarður, en 9.075 tonnum var
landað af honum.
Þegar litið er til veiðigjalda þá hafa
strand
veiðar skilað 763 milljónum
króna í ríkis
sjóð frá upp
hafi veiða
2009, reiknað til núvirðis. Veiðigjöld
á strandveiðar hafa aldrei verið hærri
á einni vertíð en í fyrra, eða alls 170
milljónir. Til samanburðar voru þau
92 milljónir 2017. Veiði
gjöldin á
þessar veiðar lækka í ár samkvæmt
nýsamþykktu strandveiðifrumvarpi
og verða væntan
lega alls um 100
milljónir.
Frá 2010 hafa útgerðir strandveiði
báta alls greitt 342 milljónir króna
reiknað til núvirðis í sérgjald strand
veiða til hafna landsins, en hver bátur
greiðir 50.000 króna slíkt gjald árlega.
Fyrirspurnirnar og svörin má sjá á vef
Alþingis.
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Hátíðin er haldin í samstarfi við
Þjóðlagahátíðina, Síldarminjasafnið
og sveitafélagið Fjallabyggð. Hafir þú
áhuga á þátttöku eða viljir fá nánari
upplýsingar vinsamlegast hafðu sam
band við Sigurbjörgu Árnadóttur í
síma 823 4417 eða með tölvupósti á
netfangið sibba.arna@gmail.com.
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Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.

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.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is.

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
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.

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

