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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.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Sjókonur Íslands
Í liðinni viku var haldin mjög áhugaverð ráðstefna um þátttöku kvenna í sjómennsku. Þær Snæfríður Einarsdóttir (t. v.) og Heiðveig
María Einarsdóttir (t. h.) voru meðal fjögurra íslenskra kvenna sem héldu erindi á ráðstefnunni þar sem þær greindu frá reynslu sinni.
Aldan birtir umfjöllum um ráðstefnuna og úrdrætti á fyrirlestrum þeirra. Sjá miðopnu.

Afkoma í
útgerð

Fiskur með
flugviskubit

Eldi fer
vaxandi

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Ríkissjóður með væntingar
til fiskeldis

Ú

tlit er fyrir að fiskeldi
tvöfaldist á næstu tveimur
árum.
Útflutningsverðmæti
fiskeldis gæti orðið um 40 ma.kr árið
2021 eða sem nemur hátt í 3% af
heildarútflutningi. Líklegt er að mikill
vöxtur haldi áfram í einhver ár eftir
2021.
Þetta kemur fram í frétt sem
fjármála- og efnahagsráðuneytið
birtir á vef sínum. Þar segir meðal
annars að íslenskt fiskeldi hafi vaxið
mikið á undanförnum árum og verði
vöxtur á næstu árum, einkum í laxeldi,
jafnmikill og útlit er fyrir mun hann
hafa teljandi áhrif í þjóðhagslegu
samhengi.
Það sem af er ári er vöxtur í
útflutningsverðmæti milli ára um

Laxeldið við Ísland er að stórum hluta í eigu
Norðmanna. Hér siglir norskur laxeldisbátur
úr Patreksfjarðarhöfn.

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.

s:5772020

Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur

60%. Útflutningsverðmæti fiskeldis
verður líklega hátt í 20 milljarðar
króna í ár eða sem nemur ríflega 1%
af heildarútflutningi. Á þessu ári hafa
samanlagðar framleiðsluheimildir í
fiskeldi nær tvöfaldast og eru nú um
85 þús. tonn á ári miðað við útgefin
starfsleyfi Umhverfisstofnunar. Það
tekur rekstraraðila um tvö ár að
komast í fulla framleiðslugetu.
Mestallt fiskeldi hér á landi er annars
vegar á Vestfjörðum og hins vegar á
Austfjörðum og skiptist tiltölulega
jafnt milli þessara tveggja landsvæða.
„Gangi áform eftir eru líkur
á
að
samanlögð
framleiðsla
tvöfaldist til ársins 2021. Miðað
við óbreytt afurðaverð þýðir þetta
að útflutningsverðmæti fiskeldis
gæti orðið um 40 milljarðar króna
árið 2021. Það nemur hátt í 3% af
heildarútflutningi og slagar upp í
verðmæti alls uppsjávarfisks í fyrra.
Spáin er vitanlega háð óvissu um gang
mála hjá einstökum framleiðendum.
Miðað við þær starfsleyfisumsóknir
sem eru til skoðunar mun vöxtur
fiskeldis líklega halda áfram eftir árið
2021. Það er þó takmarkað hversu
mikinn fisk er hægt að framleiða
í einstökum fjörðum og víða eru
samanlagðar heimildir að nálgast
burðarþol fjarðanna. Þrátt fyrir það er
ekki útilokað að framleiðsluverðmætið
geti vaxið um nokkra tugi milljarða til
viðbótar á árunum eftir 2021,” segir á
vef ráðuneytsisins og nokkuð augjóst
að ríkissjóður hugsar sér gott til
glóðarinnar.

LEIÐARI

Konur á sjó
Það var afar ánægjulegt og fróðlegt
að hlýða á erindi kvenna sem töluðu
á ráðstefnunni
„Hvað er svona merkilegt við
það?” sem haldin var í Reykjavík
á alþjóðasiglingadeginum 26.
október sem í ár var helgaður
konum. Þarna greindu þær frá
reynslu sinni af því að hafa stundað
sjómennsku á íslenskum skipum af
öllum stærðum og gerðum, bæði
við ýmsar fiskveiðar, í flutningum
og við Landhelgisgæslu.
Frásagnirnar voru einlægar,
mjög lifandi og á köflum
bráðfyndnar. Þetta voru erindi sem
vöktu til umhugsunar.
Vissulega er það svo að konur
hafa gegnum aldirnar komið
nálægt sjómennsku hér á landi.
Við könnumst mörg við konur á
borð við Látra-Björgu og Þuríði
formann. En þær hafa alltaf verið
undantekningar frekar en reglan
og það allt fram á þennan dag.
Hún er sterk staðalímyndin um að
karlar eigi að vera á sjó og konurnar
heima í landi að hugsa um heimilið
og börnin. En nú er þetta vonandi
að breytast. Bæði vegna þess að
viðhorfin í samfélaginu hafa tekið á
sig breytta mynd og tæknibreytingar
um borð í skipum gera störf til sjós

öðruvísi en áður var.
Hærra tæknistig og sífellt meiri
sjálfvirkni gerir það að verkum að
það að vera almennt þokkalega
vel gefinn, menntaður á sviði
tölvutækni og leikinn við vélbúnað
er ekki síður eftirsóttur hæfileiki en
annað sem tengist nútíma störfum
á sjó.
Vitanlega eiga konur að geta
starfað á sjó alveg eins og karlar
kæri
þær
sig um það.

Sjómennskan getur verið mjög
gefandi og lærdómsrík á allan hátt.
Fólk sem hefur stundað sjóinn
ætti að vera eftirsóttir starfskraftar
í landi. Það gildir jafnt um karla
sem konur. Kynnið ykkur erindi
kvennanna sem töluðu í Hörpu á
fimmtudag. Þær höfðu mikilvægan
boðskap fram að færa.
Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

Nýr sjávarútvegsrisi í
burðarliðnum í Grindavík

E

igendur
sjávarútvegsfyrir
tækjanna Vísis hf. og Þorbjarnar
hf. hafa hafið viðræður um
að leggja eignir félaganna inn í nýtt
fyrirtæki og standa saman að rekstri
nýs sjávarútvegsfyrirtækis í Grindavík.
Vísir og Þorbjörn eru rótgróin og öflug
sjávarútvegsfyrirtæki, svipuð að stærð
og hafa unnið talsvert saman. Eiga þau
meðal annars félög saman á borð við
Haustak, Codland og sölufyrirtæki á
Grikklandi.
Ef af verður, verður nýtt félag með
rúmlega 44.000 tonn af aflaheimildum,
um það bil 16 milljarða króna veltu og
vel yfir 600 manns í vinnu.
Markmið eigenda félaganna, sem allir
verða áfram hluthafar, er að búa til nýtt
og kröftugt fyrirtæki sem jafnframt
getur fylgt eftir tækninýjungum og
svarað aukinni kröfu markaðanna.
Einnig mun hið nýja fyrirtæki tryggja
bolfiskvinnslu og styrkja samfélagið í
Grindavík enn frekar.
„Áætlað er að að samruni af þessu
tagi taki allt að 3 árum og er ekki
reiknað með uppsögnum í tengslum
við hann, þó má að sjálfsögðu gera ráð
fyrir breytingum á útgerðarháttum og
mögulega einhverjum tilfærslum á
störfum á þeim tíma. Gangi viðræður
um stofnun nýs félags samkvæmt

áætlun, má búast við að það taki
til starfa um áramót, en þangað til

verður rekstur fyrirtækjanna tveggja
óbreyttur,” segir í tilkynningu.

Grindavíkurhöfn. Grindavík er einn mikilvægasti sjávarútvegsbær landsins.
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LAND CRUISER

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

Verð frá: 8.480.000 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 öllum nýjum Land Cruiser, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
7 ára ábyrgð fylgir öllum nýjum Toyota bifreiðum.

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

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.
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Aflhlutir ehf.
óska Pétri Péturssyni
og fjölskyldu
til hamingju með
nýjan Bárð SH-81
AFLHLUTIR EHF / DRANGAHRAUNI 14 / 220 HAFNARFJÖRÐUR / SÍMI 544 2045 / AFLHLUTIR@AFLHLUTIR.IS
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Sætoppur ehf. | Lónsbraut 6 | 220 Hafnarfjörður
Sími 551 7170 | www.saetoppur.is

Átt þú rétt á styrk ?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin um afgreiðslu
þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Sjómennt
Guðrúnartún 1 • 105 Reykjavík
Sími 599 1450
sjomennt@sjomennt.is

5. TÖLUBLAÐ 6. ÁRGANGUR
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. , Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 5781190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson, sími: 864-5585 & netfang: magnushafsteins@simnet.is Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI OG STOFNANIR Á LANDINU
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HAGNAÐUR ÚTVEGSINS 27 MILLJARÐAR 2018

D

eloitte birti í síðustu viku
samantekt
um
afkomu
sjávarútvegsfyrirtækja
á
síðasta ári á morgunfundinum.
Það var á Sjávarútvegsdeginum,
morgunverðarviðburði
sem
haldinn var í Hörpu í Reykjavík
í samstarfi Deloitte, Samtaka
fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtaka
atvinnulífsins. Þarna voru kynntar
niðurstöður gagnagrunns Deloitte um
afkomu sjávarútvegsins árið 2018 og
fyrirlestrar fluttir um stöðu og horfur
útflutningsfyrirtækja. Sérstakur gestur
og fyrirlesari var Ásgeir Jónsson
nýráðinn seðlabankastjóri.
Fyrirtækin í gagnagrunni Deloitte
hafa um 92% af öllum úthlutaðum
kvóta. Afkoman 2018 varð nokkru
betri en frá 2017. Tekjur útvegsins 2018
voru 247 milljarðar króna og jukust
um 22 milljarða króna frá fyrra ári.
Framlegðin (EBITDA) 2018 varð 53
milljarðar króna eða 22% af tekjum.
Blönduðum
uppsjávarog
botnfiskfyrirtæki
skiluðu
bestri
framlegð 2018. Hún varð 24% hjá
þeim en nam 19% hjá blönduðum
botnfiskvinnslu- og útgerðarfélögum.
Hreinar botnfiskútgerðir skiluðu 22%
framlegð 2018.
Skuldir útvegsins hækkuðu 2017
og 2018 eftir að hafa lækkað eða
haldist stöðugar nánast samfellt frá
efnahagshruninu 2008. Á síðasta
ári voru þær 389 milljarðar. Hlutfall
skulda af framlegð lækkaði þó frá 2017
til 2018.
Hagnaðurinn 2018 varð 27
milljarðar króna, sem er það sama og
árið áður. Arðgreiðslur 2018 voru 12,3
milljarðar króna, eða 31% af framlegð.

Bein opinber gjöld útvegsins í
fyrra námu 21,4 milljarði króna. Þar
af voru 11,3 milljarðar í veiðigjöld, 5,1
milljarður í tekjuskatta og 5 milljarðar
í tryggingagjöld. Opninber gjöld
hækkuðu frá 2017 en þá voru þau 15,8
milljarðar.
Stöpla- og línuritin sem fylgja hér
með eru úr erindi sem Jónas Gestur
Jónasson, löggiltur endurskoðandi hjá

Deloitte flutti á Sjávarútvegsdeginum í
síðust viku. Efni þessa fyrirlesturs sem
og erindi þeirra Friðriks Gunnarssonar
hagfræðings SFS (Hvert stefnir
fiskvinnslan?) og Ásgeirs Jónssonar
seðlabankastjóra (Seðlabankinn og
sjávarútvegur) má finna á heimasíðu
Deloittte (https://www2.deloitte.com/
is/is/pages/fishing-industry/articles/
sjavarutvegsdagurinn-2019.html).

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
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í
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ográðgjöf
ráðgjöf
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þjónusta
og
flokks
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Fyrsta flokks
þjónusta
og ráðgjöf og ráðgjöf
RAL-litakerfinu
Hurðir í trékarma
• Vindstyrktar hurðir
Tvískiptar hurðir

HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR

HURÐIR

Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Tunguháls
567 3440,
3440,vagnar@vagnar.is,
vagnar@vagnar.is,
vagnar.is
Tunguháls10,
10,110
110Reykjavík,
Reykjavík, sími 567
vagnar.is
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Alhliða
raflagnaþjónusta
í höndum fagmanna
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Víðtæk þekking í hönnun og samsetningu á
rafmagnstöflum og -skápum fyrir stjórn- og
rofabúnað bæði á sjó og landi.

Heildarlausnir til lagfæringar
spennugæða í raforkukerfum
RST Net býður upp á greiningu, hönnun og uppsetningu
búnaðar frá MR, þýskum framleiðanda með áratuga
reynslu í faginu, til að bæta rafgæðin og minnka töp og
truflanir.
Straumur og spenna fyrir síun

Straumur og spenna eftir síun

Álfhellu 6
221 Hafnafirði
Sími 577-1050

www.rst.is
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Ráðstefna um
konur á sjó

Þ

ann 26. september stóðu samgönguráðuneytið og Siglingaráð fyrir
ráðstefnu undir yfirskriftinni „Hvað er svona merkilegt við það?”
Tilefnið var alþjóðasiglingadagurinn sem í ár var helgaður konum.
Á ráðstefnunni var fjallað um sögu íslenskra kvenna á sjó og
erlendir og innlendir fyrirlesarar sögðu frá starfsvali sínu og reynslu
af samvinnu og sambúð kynjanna í siglingum. Leitað var svara við því
hvers vegna konur eru svo fáar til sjós og í siglingum og hvernig megi
gera störf til sjávar eftirsóknarverð fyrir konur. Forseti Íslands opnaði
ráðstefnuna og samgönguráðherra flutti lokaávarp. Joanna Nonan,
varaaðmíráll í bandarísku strandgæslunni flutti erindið „Women in
the Maritime Community.“ Margaret Willson, mannfræðingur og
prófessor við Washington-háskóla var með erindi sem bar titilinn „All
Aboard: Icelandic Women, Equality and Opportunity at Sea.“ Jón Hjalti
Ásmundsson, skólastjóri Skipstjórnar- og véltækniskólans talaði svo um
„Átakið #kvennastarf.“
Fjórar íslenskar konur sem allar hafa starfað eða starfa á sjó sögðu
svo reynslu sína af sjómennsku. Jónína Hansen stýrimaður flutti erindið
„Í blíðu og stríðu. Reynslusaga konu til sjós.“ Snæfríður Einarsdóttir,
vélfræðingur og ráðgjafi hjá HSE Consulting var með erindi sem hét
„Vélfræði, sálfræði, stjórnun.“ Heiðveig María Einarsdóttir, sjómaður
og viðskiptalögfræðingur talaði um „Sjómannslífið.“ Halldóra Kristín
Unnarsdóttir, strandveiðikona frá Rifi á Snæfellsnesi talaði síðan undir
fyrirsögninni „Af hverju ekki ég?“
Hér fylgja útdrættir úr erindum allra fjögurra.

Sigurður Ingi Jóhannsson
samgönguráðherra slítur
ráðstefnunni. Hún var afar
áhugaverð og var streymt á netinu.
Skoða má upptöku á slóðinni
https://livestream.com/…/51…/
events/8831421/videos/196908037

Tálknafirði þar sem allt snerist um sjó
og fisk. Pabbi var skipstjóri, flest allir
frændur mínir líka í sjávarútvegi svo
sem sjómenn eða í vinnslu og jafnvel
frænkur líka. Í minni nærfjölskyldu
þótti ekkert merkilegt þó kona færi á
sjóinn. Fólk þurfti einfaldlega að afla
sér tekna. Móðir mín fór á sjóinn á
köflum og þá helst á sumrin þegar við
krakkarnir vorum ekki í skólanum og
hægt að koma okkur í pössun. Pabbi
og mamma voru á sjó og það þótti
sjálfsagt í þessu samfélagi fyrir vestan.

„Ég ræð ekki kellíngar“

„Á fyrstu árum starfsævinnar vann
ég í sjávarútvegi. Var í rækjuvinnslu,
frystihúsi og saltfiskvinnslu. Þetta voru
láglaunuðu störfin og ég var búin að
vera í þessu öllu. Með víðtæka reynslu
í fiskvinnslu og þar með sjávarútvegi
fannst mér ég hafa næga reynslu til
að fara á fiskiskip. Ég sótti um út
frá því og bjóst við að hafa greiðan
aðgang að plássi. Ég vildi líka feta í
fótspor foreldra minna og kannski
fá aukinn skilning á því af hverju
faðir minn hefði valið sjómennskuna
að ævistarfi. Ég byrjaði að gera
eins og strákarnir og skrifaði niður
símanúmer um borð í öllum bátum
og skipum hringinn í kringum landið.
Ég hringdi í skipstjórana og spurði
um pláss. Viðbrögðin voru kostuleg
hjá sumum: „Ha? Ertu klikkuð? Ég
ræð ekki kellíngar. Hvað heldurðu að
þú getir gert?“ Það voru hlátursrokur
og ég spurð hvort ég væri ekki í lagi?
En ég hélt áfram og á endanum bar
þetta árangur. Einn daginn stóð ég
með tvö tilboð um pláss. Það var að
fara á frystitogara á Flæmska hattinn í
afleysingu, kokkur í einn túr og háseti
þann næsta í túrum sem voru 40 dagar
að lágmarki. Hitt var að verða fastur
kokkur í ágætu línuplássi í Grindavík.
Einhver var búinn að segja mér að
manni væri hætt við sjóveiki á línunni.
Ég velti þessu aðeins fyrir mér og tók
Flæmska hattinn.”

Forréttindi að vera á sjó

Heiðveig María Einarsdóttir:

„Sjómannslífið.“

H

eiðveig fór fyrst á sjó um þrítugt
sem háseti og matsveinn á
frystitogurum, bæði við Ísland
og á Flæmska hattinum. Hún fór síðan
í nám í lögfræði og verkefnastjórnun
og sjálfbærum orkuvísindum. Hún
vinnur nú sem háseti og matsveinn
á ísfisktogara frá Reykjavík samhliða
störfum sem viðskiptalögfræðingur
og móðir þriggja barna.

Eðlilegt að konur fari á sjó

„Það þykir ekkert sérlega eðlilegt og
jafnvel merkilegt að konur stundi
sjómennsku. Ef við veltum fyrir okkur
ástæðum fyrir því að svo tiltölulega fáar
konur hafa valið þennan starfsvettvang
þá er það á endanum svo að þær liggja
í viðhorfum samfélagsins. Við erum
föst í staðalímyndum. Hins vegar
er það bara eðlilegt að konur fari á
sjóinn hafi þær áhuga á því. Fólk á
að fá að vinna við það sem það hefur
menntun til og áhuga á að starfa við.
En það getur verið erfitt að synda á
móti straumnum þegar hefðin segir að
þetta sé ekkert fyrir þig, að vera á sjó
sé karlastarf. En það er okkar hlutverk
til dæmis sem foreldrar að búa til
staðalímyndirnar þannig að við getum
gert konum kleift að fara á sjó.“

Fædd í sjávarútvegi

„Að öllum líkindum er erfiðara fyrir
konur en karla að komast í pláss,

„Næstu árin eftir þetta sinnti ég svo
öðru. Stofnaði fjölskyldu og eignaðist
börn og menntaði mig. Þegar börnin
stálpuðust fór mig að langa aftur
á sjóinn. Ég sótti aftur um pláss
fyrir um tveimur árum og þá sem
afleysingakokkur. Það var hjá HB
Granda, nú Brim, og þar er ég enn.
Fyrir mig er gerlegt að fara á sjó fimm
til tíu daga á fjögurra til fimm vikna
fresti, samhliða móðurhlutverkinu og
starfa minna í landi. Mér finnst það
ómetanlegt að fá þetta tækifæri og
pínu forréttindi og myndi ekki vilja
hafa þetta á nokkurn annan hátt í
dag. Ég næ að sameina áhugamál og
vinnu. Ég elska að vera á sjó. Ég upplifi
virðingu og eðlileg mannleg samskipti
um borð. Þess á milli sinni ég
skrifstofustörfum í landi. Börnunum
mínum finnst eðlilegt að ég sinni
sjómennsku.”

Enginn kynbundinn
launamunur

Heiðveig er nú afleysingakokkur og
háseti á einum ísfisktogara Brims og rær
frá Reykjavík.

en hins vegar er alveg á hreinu að
það þarf að byrja að sækja um til að
eiga möguleika. Mín leið á sjóinn
er ekkert frábrugðin þeirri sem
aðrir sjómenn hafa þurft að fara til
að komast á sjó. Ástæður mínar til
að hafa áhuga á sjónum má rekja
allt aftur til fæðingar. Ég er fædd
í litlu sjávarplássi á Vestfjörðum,

„Höfum í huga að það er þegar búið
að brjóta eitt glerþak á fiskiskipunum.
Það er rétturinn til jafnra launa
óháð kyni. Hvergi annars staðar í
samfélaginu eru jöfn laun kynjanna
eins kristal tær og til sjós á fiskiskipi.
Þar er greitt eftir hlutaskiptakerfi.
Allir fá greitt fyrir vinnuna sína eftir
því hvaða stöðu fólk gegnir og alveg
óháð kynferði. Allur fiskiskipaflotinn
ætti tafarlaust að fá jafnlaunavottun.
Þetta er alveg kristaltært. Ég reyndi
einu sinni að ljúga að strákunum um
borð að ég væri á „kvennahlut“ og
þeir ráku upp stór augu: „Ha? Ertu
á kvennahlut?“ En ég hef aldrei séð
fyrir mér að ég væri að sinna einhverju
karlastarfi á sjónum.“

Snæfríður Einarsdóttir:

„Vélfræði, sálfræði,
stjórnun.“

S

næfríður Einarsdóttir er fædd
og uppalin á Vopnafirði. Hún
fór snemma til sjós og er með
sveinspróf í vélvirkjun. Eftir störf
sem vélstjóri á sjó og í landi nam hún
sálfræði og tók síðan meistaragráðu í
stjórnun og stefnumótum. Snæfríður
var öryggisstjóri hjá HB Granda (nú
Brim) en vinnur í dag sem ráðgjafi
hjá HSE Consulting sem sérhæfir
sig í innleiðingu ISO-staðla og gerð
öryggishandbóka fyrir skip.

fannst þetta geggjað. Ég var kannski
ein dag og við fiskuðum í nokkrar
tunnur af hrognum og ég var með
margföld laun á við vinkonur mínar
sem unnu í saltfiski í landi. Mér fannst
líka tengingin við náttúruna alveg
æðisleg og mér leið vel á sjónum. Fyrir
austan voru fordæmi um að konur
væru á sjó, til dæmis á trillunum,
þannig að þetta þótti ekkert skrítið.
Systir hans pabba var til dæmis á sjó.“

Minnistæður bryggurúntur

„Mér þótti sem ég yrði að prófa að
fara í Vélskólann sem var þá og fannst
mjög gaman þar. Þetta er frábært nám,
fjölbreytt og skemmtilegt og gefur
góða starfsmöguleika. Ég var á sjó á
sumrin með skólanum, til dæmis á
togurum. Eftir annað stigið tók ég eins
árs frí og vann eitt ár sem deildarstjóri
í ratsjárstöðinni á Gunnólfsvíkurfjalli.
Að því loknu lauk ég fjórða stigi í
vélstjórn frá Verkmenntaskólanum
á Akureyri. Síðan starfaði ég hjá
Samherja og var á sjó hjá þeim líka og
tók svo sveinspróf í vélvirkjun 2005.“

„Ég
var
á
bryggjurúnti
í
Vestmannaeyjum með kærastanum
og við vorum með lítinn frænda með
í bílnum. Kærastinn bendir á skip
við bryggju sem heitir Byr og segir
svona: „Þetta er skipið sem við Snæa
erum á.“ Strákurinn verður mjög
hugsi og segir svo: „Má hún það?“
Þegar það kvisaðist út í vinahópnum
að kærastinn minn væri búinn að ná
sér í stelpu sem væri í vélstjórn þá
urðu strákarnir hugsi og spurðu svo:
„Og hvernig lítur hún út?“ Ég var einu
sinni á leiðinni í atvinnuviðtal sem
vélstjóri og á leiðinni út heiman frá þá
sagði pabbi við mig: „Ætlarðu að fara
svona klædd? Þeir verða að vita að þú
getur unnið eitthvað.“ En þetta var
bara hugarfarið hans, hann vildi vel og
var með mína hagsmuni í huga þegar
hann sagði þetta. Önnur saga er þegar
ég var að vinna sem eftirlitsmaður
í vinnueftirlitinu á Akureyri. Mér
fannst alltaf dásamlegt að sjá svipinn
á mönnum þegar ég kom, ljóshærð
og með sítt hár þá, og þegar þeir
föttuðu að ég vissi hvað ég var að tala
um. En þeir voru yndislegir og ég er
viss um að þeir sakna mín ennþá.
Fyrrum yfirmaður minn sem ég held
mikið upp á sagði einu sinni við
mig: „Mér leist bara ekkert á að ráða
þig í byrjun en þú ert búin að koma
rosalega á óvart. Þú ert búin að standa
þig frábærlega.“ En svona er þetta
að vera kona í þessum hefðbundnu
karlastörfum – maður er alltaf að
brjóta einhverja múra.“

Sterkar staðalímyndir

„Ég hef unnið í slíkum störfum
meirihluta ævinnar. Það hefur verið
rosalega skemmtilegt. Eina sem ég
sakna er að hafa ekki unnið með
fleiri konum í þessum geira á öllum
þessum tíma. Það voru fáar stelpur í
vélstjórninni þegar ég var í henni. Ég
hef aldrei unnið með annarri konu í
vélstjórn úti á sjó. En staðalímyndirnar
eru sterkar. Það tekur langan tíma að
brjóta þær niður og þetta gerist alls
ekki af sjálfu sér heldur í hænuskrefum
eins og reyndar í mörgum öðrum
greinum. Það eru ekki mörg ár
síðan það voru fáar konur sem óku
strætisvögnum eða voru í lögreglunni
en nú er það algengt og þykir sjálfsagt.
Við erum á réttri leið.“
„Ég er uppalin á Vopnafirði og hef
mjög sterka tengingu við Bakkafjörð.
Ég byrjaði ung að vinna og hvar hvött
til að finna sjálf út úr hlutunum. Ég
varð fljótt mjög sjálfstæð. En hvernig
datt mér í hug að fara í vélstjórn?
Þegar ég var 15 ára fór ég fyrst á sjó
með föðurbróður mínum. Við vorum
að róa frá Bakkafirði á grásleppu, línu
og á færum. Eftir fyrsta mánuðinn var
ég staðráðinn að verða sjómaður. Mér

Prófaði Vélskólann

Ekki fjölskylduvænt

„Það er ekki fjölskylduvænt að vera á
sjó en það eru góð frí á milli. Upplifun
mín af því er þó mjög jákvæð, bæði
mín eigin og að hafa búið með
sjómanni í 23 ár. Það er ávinningur
af því að fá fleiri konur á sjó. Ástæðan
fyrir því að ég hætti á sjó voru
barneignir. Það kom ekki til greina
að fara á sjó eftir það. Ég fór líka að
hugsa um aðra hluti og mennta mig
meira. Ég fór að vinna sem vélstjóri
í landi, hjá Vinnueftirlitinu og sem
stöðvarstjóri í Laxárvirkjun. Þar urðu
breytingar á vaktafyrirkomulagi sem
hentuðu ekki barnanna vegna. Þá reif
ég mig upp og tók BA í sálfræði og
síðan meistaranám.“
„Af hverju eru svona fáar konur á
sjó? Ég get bara svarað fyrir mig. Hjá
mér voru það börnin sem gerðu að ég
ákvað að hætta. Umhverfið er stórlega
breytt í dag. Tækifærin eru fleiri. En
við þurfum að halda áfram að brjóta
múrana og staðalímyndirnar. Við
konur eigum bara að sýna að við erum
til og ekki vera neitt feimnar við það.
Við eigum að segja krökkunum að
stelpur geti verið á sjó alveg eins og
strákar. Það megi og það sé ekkert
merkilegt við það.“

Snæfríður Einarsdóttir er með víðtæka
menntun og reynslu úr atvinnulífinu
og allt hófst það á sjónum.
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Jónína Hansen stýrimaður:

„Í blíðu
og stríðu.
Reynslusaga
konu til sjós.“

J

ónína Hansen er stýrimaður og
vélstjóri. Hún er fjögurra barna
móðir og amma. Hún ólst upp í
Reykjavík en bjó síðar í Sandgerði.
Ekkert annað kom til greina
„Ég hef alltaf elskað sjóinn og í mínum
huga kom aldrei neitt annað til greina
en að verða sjómaður. Égg er næst
yngst af sjö systkinum, sem sagt
tvíburar fyrir neðan mig, og ég er sú
eina sem menntaði sig eitthvað til sjós.
Þó höfum við öll verið til sjós systkinin
nema ein systirin. Ég hugsaði alltaf
þegar ég var búin að eiga börnin að
nú drifi ég mig í þessu námi og byrjaði
að læra vélstjórann og gekk alveg
ágætlega. Í skólanum þá voru þó miklu
meiri fordómar gagnvart kvenfólki til
að læra þessa hluti. Ég man til dæmis
eftir einum kennara, sem betur fer
er hann þó hættur að kenna. Hann
sagði að kvenfólk ætti aldrei erindi í
þetta fag. Hann sagði alltaf við mig,
af því mér gekk rafmagnsfræði einkar
vel og hann kenndi hana einmitt, en
hann var ákeðinn í þessu: „Mér er
alveg sama hversu góð prófin þín
verða, þú færð aldrei að fara í gegnum
áfangann.“ Þetta varð á endanum
til þess að ég hætti og fór á sjóinn
og fór að vinna í vélunum. Ég var á
fiskiskipunum í mörg ár en skar mig
þá pínulítið í fingur sem varð til þess
að ég fékk eitrun í höndina og áfram
í allan líkamann. Þetta kostaði mig
hér um bil lífið því ég vildi ekki láta
skera á og fara með mig í land og hvað
þá kalla á þyrlu því ég ætlaði ekki að
láta segja um mig að ég væri einhver
helvítis aumingi. En þetta kostaði mig
tvær vikur á spítala og hér um bil lífið.”

Ótrúleg barátta

„Sem kona varð maður alltaf að sýna
sig og sanna að maður væri sterkari
en náunginn á móti manni. Svona
er þetta dálítið enn þá í dag og samt
er komið 2019. Það er alveg ótrúlegt
hvað konur þurfa að berjast fyrir því
að komast að hjá fyrirtækjum. Það
vantar einfaldlega góðar reglur í þessu
landi upp á það að gera að konur fái
tækifæri til þess að komast til sjós. Þær
þurfa að fá tækifæri því þær hafa ekkert
minni getu heldur en karlmaðurinn
til að gera þessa hluti. En það er samt
svolítið þannig, ég veit til dæmis um
einn skipstjóra að konur séu bara til
vandræða og þær eigi ekki að vera til
sjós. Mér finnst þetta rosalega skrítið
hugarfar hjá mönnum, að þeir skuli
ekki geta breytt huga sínum gagnvart
kvenfólki þó þær séu til sjós. Það er
talað um að þær eigi ekki að geta lyft
þessu og hinu, það má vera að svo sé
hjá einhverjum, en það eru margar
konur sem geta gert þessa hluti.”

Rekin fárveik fyrir gagnrýni

„Ég sigldi hjá einu félaginu í nokkur
ár, og það nánast án þess að fá frí
samfellt í þrjú ár. Þegar ég var einmitt
í síðasta túrnum þar, þá erum við
einum og hálfum sólarhring frá landi
og ég veikist mikið um nóttina. Ég
hélt reyndar ég væri að fá hjartaáfall
því verkurinn leitaði þangað og ég

Gott hjá Gæslunni

„Þetta kostaði það að ég fór og ég sé
ekki eftir því, vegna þess að ég elska
sjóinn og þetta eitt það skemmtilegasta
sem ég geri. Það er alveg sama hvort
ég hef verið stýrimaður, í vélinni,
háseti eða kokkur. Mér finnst öll störf
sem ég hef gegnt til sjós, æðisleg. Ég
hvet eindregið konur til þess að fara
á sjó. Sérstaklega ef þær vilja læra
það og ekki hlífa sér, heldur bara gera
nákvæmlega það sama og náunginn
sem þú ert að vinna með. Þá ætti
þetta alveg að ganga. En það er samt
svolítið ríkt í manninum þegar konan
kemur til sjós, þá allt í einu verða þeir
herramenn í smá tíma, þar til þeir
byrja að tala illa um „kerlinguna“ og
vilja losa sig við hana. Ég hef unnið
með frábærum mönnum, mörgum
hverjum. En það er misjafn sauður
í mörgu fé, og það er bara þannig að
það er alltof ríkt hvað örfáir menn
geta rústað lífi einstaklings eins og
í sjómennsku, því eineltið er alveg

svakalegt til sjós. Það er eitthvað sem
þarf að laga því það er á öllum skipum,
hvort heldur fiskiskipum, í fraktinni
eða hjá Landhelgisgæslunni. Ég var
reyndar svo heppin að fá að sigla með
Gæslunni og það er í eina skiptið sem
mér hefur liðið vel til sjós án þess að
þurfa að vera alltaf með einhverja
sýndarmennsku, og berjast fyrir hinu
og þessu. Þar voru bara allir jafnir. Það
er eitt besta starf sem ég hef sinnt, en
þá sigldi ég líka með fjórum konum.
Það getur líka verið ástæðan fyrir því
að það gekk svo vel þarna.“

Karlarnir hlaupa burt

„En það þarf að leyfa konum að
taka meiri þátt ef þær hafa áhuga
á sjómennsku. Mér finnst einmitt
þurfa að laga þessa hluti hjá öllum
fyrirtækjum. Hjá Gæslunni eru konur
í vél, þær eru hásetar og stýrimenn.
Fleiri mættu taka sér Gæsluna til
fyrirmyndar með þetta. Það getur

verið ofboðslega gaman að vinna með
karlmönnum en líka mjög leiðinlegt.
Vandinn er hins vegar oft sá að ef
það er kona og það kastast í kekki, þá
garga karlarnir oft eitthvað og hlaupa
svo í burtu – leyfa manni aldrei að
svara. Þannig búa menn bara til meiri
vandamál. Ég vona svo sannarlega að
þessi ráðstefna hér veki stjórnendur
fyrirtækja til umhugsunar. Ég er
ekkert að segja að allar konur eigi eftir
að standa sig vel en ég veit að margar
þeirra eiga eftir að verða frábærar til
sjós. Ég man þegar ég var að byrja í
fraktinni á sínum tíma að þá talaði ég
fyrst við ráðningastjóra sem var kona.
Hún talaði við mig og sagði að konur
lyftu ekki stöngum. Ég meina, ég var
búin að vera á línu og ég lyfti rekkum,
og því hlyti ég að geta lyft stöngum.
Ég sá svo karlmenn sem gátu ekki lyft
þessum stöngum. Fólk verður bara að
læra hlutina. Mér fannst þetta æðislegt
starf að vera á sjó.“

Halldóra Kristín Unnarsdóttir:
Jónína Hansen flytur erindi sitt á
ráðstefnunni í Hörpu.

gat ekki staðið. Það tók mig á þriðja
klukkutíma að komast út úr káetunni
því ég átti svo erfitt með gang. Ég
fann háseta og bað hann um að
sækja einhverja hjálp fyrir mig. Það
vildi enginn hjálpa mér, bara einn
stýrimaður sendur niður með eina
paracetamol-töflu. Þenna eina og
hálfa sólarhring var ég fárveik. Þegar
við komum í land byrjaði ég á því að
fara upp á spítala. Þá kom í ljós að
ég var með nýrnasteina og fárveik.
Þarna var ég að fara í mitt fyrsta frí.
Fimm dögum síðar var hringt í mig
og þar var ég rekin. Það var vegna
þess að ég setti út á að skipstjóri
skuli geta hunsað veikindi manna.
Ég var meira að segja svo hrædd um
að ég myndi ekki komast heim til
mín heil, að ég skrifaði bréf og setti í
farangurstöskuna mína, ef svo færi að
ég dræpist áður en ég kæmist í land
því við höfðum ekkert símasamband
og það var bara talstöðin uppi. Ég
gat ekki farið þangað því ég gat vart
gengið.”

„Af hverju ekki ég?“
H

alldóra er frá Rifi á Snæfellsnesi.
Hún gerir út strandveiðibát.
Sjómennskuferill hennar hófst
á grásleppu- og handfæraveiðum
með föður hennar og afa. Hún hefur
stundað smábátaveiðar nánast á
hverju sumri allt frá unglingsárum.
Í dag gerir hún út og stýrir eigin
strandveiðibát frá Snæfellsbæ um
sumartímann. Á veturna er starfar
Halldóra sem tómstundafræðingur
í barna- og unglingastarfi hjá
Reykjavíkurborg.

Tvær frábærar fyrirmyndir

„Ég er svo ótrúlega heppin að eiga
tvær frábærar fyrirmyndir. Það eru
Leifur Jónsson heitinn afi minn og
hafnarvörður í mörg ár, og pabbi
minn Unnar Leifsson. Þeir tveir
voru alltaf eitthvað að brasa kringum
bátinn og ég vildi alltaf vera með. Það
var kannski vesen þegar maður var
bara sex ára, flækja sig í netunum og
svona. Ég fékk svo loksins að fara með

á sjóinn þegar ég var tólf ára. Það var
mitt fyrsta sumar á sjó á grásleppu
með pabba og afa.“
„Eftir sumarið bað afi mig um koma að
tala við sig. Hann spurði hvort ég væri
nú ekki tilbúin að taka við af honum?
Síðan þetta var hef ég eytt nánast
hverju einasta sumri á sjó. Pabbi
spurði mig svo 2012 hvort ég væri
ekki til í að fara í Stýrimannaskólann?
Hann hefði eiginlega ekki tíma til að
brasa í þessari trillu og hvort ég væri
nú ekki til í að taka við? Ég svaraði:
„Jú, jú. Ég hef svo sem ekkert annað
að gera.“ Ég hafði alltaf litið á mig sem
skipstjóra hvort eð er. Ég fór í skólann
og tók smáskiparéttindin. Karlarnir
spurðu mig hvað ég ætlaði að gera við
þetta? Fá mér skútu eða léttbát og fara
að sigla í fjörunni? „Nei, ég ætla bara
að verða skipstjóri og veiða fisk. Ég
ætla á strandveiðar.““

Sjálfsagt að vera á sjó

„Mér hefur aldrei fundist það vera
merkilegt að vera á sjó. Þetta er bara

sjálfsagður hlutur. Ég fann fyrir því
þegar ég var að byrja sem skipstjóri
og vera ein úti á sjó, að fyrsta daginn
sem ég fór og pabbi var ekki með
mér, að trillukarlarnir sem voru á
flotbryggjunni sneru sig næstum
úr hálslið. „Má þetta bara? Má hún
bara fara ein út á sjó? Veit pabbi
hennar af þessu? Hver lét hana hafa
lyklana að bátnum?“ Fyrsta árið mitt
á strandveiðinni fór þannig í að sanna
sjálfa mig. Ég fékk ekki að vera með í
neinum umræðum um fiskirí. Ég átti
bara að finna minn eigin fisk. Og ég
fann nóg af honum. En þeir þorðu ekki
að koma og tala við mig hvað ég hefði
verið að fiska. Þeir bjuggu sér til svona
leynigrúppu [á Facebook væntanlega],
sem hét „vinir Dóru“ og fylgdust með
mér á plotterunum og merktu við hvar
ég hafði verið að fiska. Ég skildi ekkert
í því af hverju þeir voru oft mættir á
undan mér á staði þar sem ég hafði
verið að fiska.“
„Ég þurfti að berjast gegn þessum
fordómum að vera kona. Í dag eru
þessir karlar margir af mínum bestu
vinum.“

Skrítin afstaða til kvenna

„Það er svo skrítin hugsun hjá
mönnum þegar konur koma til sjós,
að þeir skuli ekki geta litið á þær
sem jafningja sína. Það eru þó fullt af
mönnum sem gera það. Sérstaklega
ungum mönnum. Mér finnst þeir
opnari fyrir því að það séu konur að
vinna með þeim, ef þær hafa burði og
getu til. Þá horfa þeir síður á að þetta
sé kona, heldur bara kollegi. En það er
rosalega ríkt hjá stjórnendum skipa,
sú hugsun að konur geti ekki hlutina
og þær eigi ekki rétt á að vera á sjó.
Þær eigi bara að vera heima og hugsa
um börnin. En mennirnir geta alveg
eins verið heima að hugsa um börnin
og konurnar úti á sjó. Það hefur verið
þannig í mínu tilfelli því ekki getur
maðurinn minn farið til sjós því hann
verður svo sjóveikur. Þegar ég ákvað
að fara að stunda sjóinn alfarið, þá
náttúrulega var ég með fjögur börn.
Ég fór á sjóinn út af fátækt. Til þess
að koma mér upp. Þá settist ég niður
með manni mínum og sagði við hann:
„Ætlar þú á sjó, eða á ég að fara?“
Hann sagði: „Jóna, þú verður að fara.
Ég verð svo sjóveikur.““

Skjáskot úr mynd sem Halldóra (fyrir miðju) birti með fyrirlestri sínum þar sem hún er á sjó með vinkonum sínum.
Halldóra flutti bráðfyndið erindi á ráðstefnunni sem verður einfaldlega að sjá til að njóta. Sjón er sögu ríkari. Sem fyrr
segir má sjá upptöku á slóðinni https://livestream.com/…/51…/events/8831421/videos/196908037
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Aflaverðmæti
úr sjó var 7,7
milljarðar í júní

A

flaverðmæti úr sjó var 7,7
milljarðar í júní, sem er 1,1%
aukning samanborið við
júní 2018. Verðmæti botnfiskaflans
nam tæpum 6,3 milljörðum og jókst
um 8,3%. Þetta sýna nýjar tölur frá
Hagstofu Íslands.
Af botnfisktegundum nam verðmæti
þorskaflans 3,8 milljörðum sem er
6,1% meira en í júní 2018. Verðmæti
flatfiskafla var rúmir 1,2 milljarðar
sem er 8,2% minna en í fyrra.
Verðmæti skel- og krabbadýra nam
220 milljónum sem er 24% samdráttur
miðað við júní 2018.

Verðmæti afla sem seldur var í beinni
sölu útgerða til vinnslu innanlands
nam
tæpum
3,4
milljörðum.
Verðmæti sjófrysts afla nam rúmum
1,9 milljörðum og verðmæti afla
sem seldur var á markað til vinnslu
innanlands
nam
rúmum
1,8
milljörðum. Á 12 mánaða tímabili,
frá júlí 2018 til júní 2019, nam
aflaverðmæti úr sjó 136 milljörðum
króna, sem er 10,5% aukning miðað
við sama tímabil ári fyrr.

Aldan.pdf 1 26.9.2019 13:40:39

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17 h/ Miðbæjarradíó

Aflaskipið Sirrý frá Bolungarvík í Reykjavíkurslipp nú í sumar.

Stígðu ölduna með okkur
Við bjóðum hagnýtt framhaldsnám til alþjóðlegra skipstjórnarréttinda
og stúdentsprófs.

Tvö ný skip til
Grundarfjarðar

G

rundfirðingar
fögnuðu
tveimur nýjum togskipum í
vikunni þegar Farsæll SH og
Sigurborg SH komu þar til hafnar.
Skipin verða gerð út af FISK Seafood

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Farsæll SH.
Sigurborg SH.

og Soffaníasi Cecilssyni. Bæði skipin
voru keypt af útverðarfélaginu Gjögri.
Farsæll var smíðaður 2009 og hét áður
Áskell EA. Sigurborgin er frá 2006 og
hét síðast Vörður EA.
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Valka selur búnað til Noregs fyrir fjórar milljónir evra

N

orska sjávarútvegsfyrirtækið
Båtsfjordbruket í Finnmörku
í Norður-Noregi hefur samið
við
íslenska
hátæknifyrirtækið
Völku um kaup á sjálfvirkum
framleiðslubúnaði og er kaupverðið
um fjórar milljónir evra. Það eru um
544 milljónir íslenkra króna. Um
er að ræða tvöfalda vinnslulínu til
þess að snyrta, skera, dreifa og pakka
fullunnum fiskafurðum.
Båtsfjordbruket er dótturfyrirtæki
norsku
sjávarútvegssamstæðunnar
Insula AS og var stofnað árið 1981.
Fyrirtækið á sér langa sögu í sölu og
fullvinnslu á fiski.

Mæta eftirspurn með hátækni

Með aukinni eftirspurn eftir ferskum
fiski í heiminum í dag hafa kröfur
neytenda um sérvörur og vörur sem
eru tilbúnar til sölu beint til neytenda,
leitt til þess að framleiðsluferlið er nú
flóknara en nokkru sinni fyrr.
Með nýju sjálfvirku vinnslulínunum
frá Völku er fyrirtækið í stakk búið
til að framleiða á skilvirkan máta
úrval af ferskum og frystum vörum.
„Nýjar framleiðslulínur frá Völku gera
okkur kleift að auka hæfni okkar og
þjóna viðskiptavinum okkar á sem
bestan hátt. Ennfremur bæta þær
samkeppnishæfni okkar á markaði
sem gerir sífellt meiri kröfur,” segir
Frank
Kristiansen,
forstjóri
Båtsfjordbruket.

metnaðarfulla verkefni og aðstoða
Båtsfjordbruket við að ná markmiðum
sínum”, segir Kristján Kristjánsson,
framkvæmdastjóri
Völku
í
Noregi. „Árið 2015 settum við upp
hjá þeim, sjálfvirkt kerfi fyrir flokkun
og pökkun á heilum fiski og er þetta
rökrétt næsta skref inn í framtíðina
fyrir þau.“
Valka var stofnað árið 2003 og
sérhæfir sig í hátæknilausnum
í sjávarútvegi og hefur meðal
annars verið leiðandi í þróun á
vatnsskurðarvélum. Fyrirtækið hefur
verið í örum vexti og tvöfaldaðist velta
Völku árið 2018 frá fyrra ári. Valka
starfar á alþjóðamarkaði og selur
vörur og þjónustu víðsvegar í Evrópu
og Bandaríkjunum.
(Fréttatilkynning)

Frank K. Kristiansen, forstjóri Båtsfjordbruket

Kristján Rúnar-Kristjánsson framkvæmdastjóri hjá Völku í
Noregi.

Båtsfjordbruket á
sér langa sögu í sölu
og fullvinnslu á fiski

Skurðarvélarnar frá Völku eru lýsandi dæmi um íslenskan hátækniiðnað í nútíma sjávarútvegi.
Båtsfjord í Finnmörku er mikilvægur sjávarútvegsbær í Norður-Noregi og liggur vel við auðugum fiskimiðum Barentshafs

Áframhaldandi samstarf

„Það er mikill heiður fyrir okkur
hjá Völku að taka þátt í þessu

Kælimiðlar
á Íslandi síðan 1941

Úriþaneiningar

Eigum til úriþaneiningar
á lager, fyrir kæla,
frysta og milliveggi.

Kælikerfi
Tilbúin kælikerfi
í öllum stærðum
og gerðum.

Ammoníak

Freon • R-404a • R-32 • R-507a • R-422a
R-449a • MO29 • R-134a • MO49
R-1234yf • MO79

Allt í kælikerfið
á einum
stað
kgg@kgg.is • 55-20000
• www.kgg.is

Ísvélar
Frá 1 tonn / 24 klst.
Fjárfesting sem
borga sig.

kgg.is

Aðe
11.
+

Ótrúleg
kynning

Sjávarútvegur er
undistaða velferðar
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kalíðsfélagið Hlíf

band sveitarfélaga
á Suðurnesjum

ðurnesjabær

SJÁVARÚTVEGUR
Sandgerðishöfn

Sandgerðishöfn

UNDIRSTAÐA
Gleðileg jól VELFERÐAR

og farsælt
komandi
nýtt ár

Gleðilegt nýtt á
þökkum samfy
á liðnu ári
VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

Verkalíðsfélagið Hlíf

Suðurnesjabær
Grindavíkurhöfn

Gleðileg jól
og farsælt
komandi
nýtt ár

Grindavíkurhöfn

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

1a + 1b

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

FJARÐABYGGÐ

3

8x2 cm

4

10x2 cm

5
6.5 cm

REYKHÓLAHREPPUR

6
8.5 cm

7
8 cm

Tálknafjarðarhreppur
9
10 cm

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Alhliða þjónusta
Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur
Sala og framboð
á öllum fisktegundum
Kominn til þess að vera
Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gleðilegt nýtt á
þökkum samfy
á liðnu ári
EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109
FAX 460 8160 - fmth@hth.is

BOLUNGARVÍKURHÖFN

10
10 cm

Tálknafjarðarhreppur

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Súðavíkurhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Reykhólahreppur

Sandgerðishöfn

Seyðisfjarðarkaupstaður
Reykhólahreppur

Snæfellsbær

Suðurnesjabær

Verkalýðsfélag Akraness

Vesturbyggð

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Bolungarvík

14

1. október 2019

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi:

Aukning, en samdráttur í sjávarútvegi

U

ndanfarin
misseri
hefur
ekkert viðfangsefni verið eins
fyrirferðamikið í umræðunni
og loftlags- og umhverfismál, enda
ein stærsta áskorun mannkyns í dag.
Engu að síður heldur útblástur á
gróðurhúsalofttegundum áfram að
aukast og virðist heldur hafa færst í
aukana á síðustu árum.
Samkvæmt
nýrri
skýrslu
Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar
hefur aukningin verið fimmtungi
meiri undanfarin fimm ár en hún var
fimm árin þar á undan.

Mikil aukning á Íslandi

Ísland er engin undantekning í
þessum efnum, umræðan mikil og
almenn vitundaraukning á sama tíma
og útblástur gróðurhúsalofttegunda
heldur áfram að aukast. Samkvæmt
nýjum tölum Hagstofunnar sem
birtar voru í morgun [23. sept. sl.] var
heildarlosun á koltvísýringi (CO2) frá
hagkerfinu ríflega 140% meiri á árinu

2017 en hún var árið 1995. Aukningin
hefur einkum verið mikil undanfarin
ár. Þetta kemur vart á óvart því aukin
umsvif í hagkerfinu á hverjum tíma
hafa bein áhrif á losun á CO2, líkt og
meðfylgjandi mynd ber með sér.

Það minnsta sem mælst hefur
frá sjávarútvegi

Ákjósanlegt væri ef umsvif í
hagkerfinu gætu aukist án þess að
það leiddi til aukinnar losunar á
gróðurhúsalofttegundum. Slíkt er þó
afar sjaldgæft á meðal atvinnugreina á
Íslandi eða annars staðar í heiminum.
Einn er sá geiri sem hefur þó náð
að draga úr losun á CO2 án þess að
það komi niður á framleiðslu. Það
er íslenskur sjávarútvegur. Þar hefur
heildarlosun á CO2 ekki verið minni
eins langt aftur og tölur Hagstofunnar
ná.

Fiskveiðistjórnunarkerfið
lykillinn

Heildarlosun á CO2 frá sjávarútvegi
og matvælaiðnaði var ríflega 55%
minni á árinu 2017 en árið 1995.
Þar af hefur losunin frá fiskveiðum
og fiskeldi dregist saman um tæp
49% og losun frá fiskvinnslu og
öðrum matvælaiðnaði um 81%.
Fiskeldi er talið með í þessum
tölum um fiskveiðar, en umsvif
þess hafa stóraukist á undanförnum
árum. Margir samverkandi þættir
skýra árangurinn en hæst ber
fiskveiðistjórnunarkerfið enda gætir
áhrifa þess á flesta aðra þætti sem
koma við sögu. Kerfið sjálft hefur eflst,
fjárfesting í tækjum og búnaði verið
mikil, skipum hefur fækkað og eru
þau í dag mun öflugri og hagkvæmari
í notkun og svo breytt orkunotkun.

atvinnugreina en þar hafa orðið
stakkaskipti vegna ofangreindra þátta
sem og auknum umsvifum í öðrum
geirum hagkerfisins. Á meðfylgjandi
mynd má jafnframt sjá að hlutdeild

sjávarútvegs og matvælaiðnaðar af
heildarlosun á CO2 í hagkerfinu var
komið niður í 7% árið 2017 en hafði
verið 37% árið 1995

Hlutfall útvegs minnkað mikið

Fram til ársins 2003 var losun á
CO2 frá sjávarútvegi mest allra

Hlutverk okkar
er að veita skipum
öryggi og þjónustu
Endurnýjun í fiskiskipaflotanum hefur haft sitt að segja í minnkun á losun
gróðurhúsalofttegunda. Hér eru fremstir á mynd nýju togarar Brims, áður HB
Granda, við bryggju í Reykjavík. Eldri skip eru svo aftar.

Velkomin til Grindavíkur!

Grindavíkurhöfn

Seljabót 2a, 240 Grindavík
Sími 426 8046 (hafnarvog)
GSM 660 7305 (hafnarstjóri)
Fax 426 7435
ghofn@grindavik.is
www.grindavik.is
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Þinn árangur
Okkar keppikefli

Fagleg og persónuleg
þjónustu á sviði fjármála
og viðskipta.

grantthornton.is

Endurskoðun

Skattur

Ráðgjöf

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kælipressur og frystipressur

Leiðandi í kolsýru

íshúsið

www.ishusid.is
Kristín Ingólfsdóttir
Sverrir Einarsson
Margrét Ásta Guðjónsdóttir
S:
566
6000
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Feðgar á strandveiðaskaki. Hvað ungur
nemur gamall temur.

Strand
menning
Strandveiðum
lokið
á Sigló
flaheimild til strandveiða

A
N

Betolvex

– Gerum verðtilboð

Tökum að okkur
lítil og stór verk

á liðnu sumri voru 11.100
or
rænaaf óslægðum
strandmenningar
há í
tonn
botnfiski
tíðin „Nor
disk kust
kultur“
kvótabundnum
tegunum.
Alls
voru
verður
haldin áog Siglu
firði
623 bátar
á strandveiðum
heildarafli
dagana
4. – rúm
8. júlí
2018.
Hátíðin
er
þeirra varð
9.700
tonn.
Því voru
sú
í röðinni.
ber yfir
umsjöunda
1.350 tonn
óveidd íHún
lok tímabilsins
skriftina:
2019. „Tónlist við haf og strönd.“
ÁSamkvæmt
sama tíma upplýsingum
fer Þjóðlagaháátíðin
vef
fram.
Au þess
fagnar Siglufjörður
Fiskistofu
var strandveiðiaflinn
nær
100
ára kaup
staðaren
afmæli
og 200 ára
eingöngu
þorskur
alls veiddust
tæp
verslunar
sögu.
ÞjóðinVerð
heldur
svo upp
9.170 tonn
af þorski.
á þorski
var
áríflega
aldarafþriðjungi
mæli sjálfhærri
stæðis sumarið
og fullveldis
2019
Ísen
lands.
sumarið 2018. Sé varlega áætlað
mið háhafi
tíðarinnar
er kr./kg
að vekja
að Mark
meðalverð
verið 320
má
at
hygli ámeð
strand
þjóðarinnar
reikna
aðmenningu
rúmlega 400
millj. kr.
sem
einum merkasta
horn
steini
í
aflaverðmæti
í þorski hafi
verið
óveitt
menningar
arfi2019.
hennar og sögu. Þetta
í lok vertíðar
er gert
með
að gefa
sérfræðingum
Þetta
er því
annað
sumarið
í röð að
og
tækifæri
hittast, í
ekkialmenningi
næst að veiða
uppá að
heimildir
læra,
miðla og skapa tengsl.
Mark
strandveiðikerfinu.
Heildarviðmið
miðið
einnig að
styðja2018
strand
afla til er
strandveiða
sumarið
voru
menninguna
sinni fjölbreytni
og
10.200 tonní allri
af óslægðum
botnfiski.
kynna
hana548
fyrir
almenningi.
Alls voru
bátar
á strandveiðum og
Á heildaraflinn
hátíðinni fara
fram
varð
9.396
tonn.sýningar
Því voru
og
allir börn tegundum
og full
804vinnu
tonn stofur,
af kvótabundnum
orðnir
geta
verið
þátttakendur
og
óveidd af
þeim
heimildum
sem voru
notið
þeirrar
dagskrár semþað
í boði
er.
ætlaðar
til strandveiða
sumar.
ÁHeildarþorskaflinn
hátíðinni verður ásýnt
handverk,
tímabilinu
var
bæði
9.075gamalt
tonn. og nýtt, og hvernig hægt
er að
nýta söguna
til atvinnu og nýog
Miðað
við aflasamsetningu
sköpunar.
verksfólk verður
við
meðalverðHand
strandveiðiafla
sumarið
vinnu
sína ætla
og sýnir
og kynniróveidds
verk
2018 má
að verðmæti
sín.
Bátarhafi
verða
smíðaðir
og sýndir
þorsks
numið
um 200
millj. og
kr.
boðið
upp
á kvik
Þannigermá
áætla
að mynda
afli að sýningar,
verðmæti
tón
list, leik
list samtals
og dansverið
og
umlist,
600mynd
milljóna
hafi
börn
geta árin
sótt vinnu
smiðjur.
óveiddur
2018 og
2019.
Há
er haldinHilmarsson
í samstarfi við
JóntíðinIngvar
frá
Þjóð
lagahátíðina, varð
Síldarminja
safnið
Djúpavogi
aflahæstur
og
sveitafélagið Fjalla
byggð.
Hafir
þú
strandveiðimanna
2019.
Hann
veiddi
áalls
huga
á þátt
nánari
52,4
tonntöku
á báteða
sinnviljir
BirtufáSU
36.
upplýsingar vinsamlegast hafðu sam
band við Sigurbjörgu Árnadóttur í
síma 823 4417 eða með tölvupósti á
netfangið sibba.arna@gmail.com.

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.
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Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
EKKI SOFNA Á VERÐINUM

Sími 868-8224
kjverk@gmail.com
Iðavöllum 5A
230 Reykjanesbæ

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.

Steinsögun
Kjarnaborun
Múrbrot

Kristján Jónsson
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Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.
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Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

