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Fiskeldi í uppnámi?
Áform fyrirtækja um fiskeldi í Seyðisfirði, Mjóafirði,
Norðfjarðarflóa, Önundarfirði, Jökulfjörðum og
Eyjafirði gætu hæglega verið í uppnámi. Ástæðan
er sú að ef frumvarpsdrög um útboðskerfi á
fiskeldissvæðum verða samþykkt óbreytt eru áætlanir
áætlanir um fiskeldi í hættu. Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið hefur kynnt drög að frumvarpi
um lagabreytingar sem snúa að fiskeldi.
FIMMTUDAGUR 19. maí 2011
Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1
19. FEBRÚAR
ár eða lengur. Ásett leiguverð
150.000
Uppl. í s. 893 3985.
3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ.
Mail:se1@internet.is

Sjá grein bls. 10

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.

2018
2. TÖLUBLAÐ,
ÁRGANGUR
Opið 8-22.
Búslóðir,2. lagerar,
bókhald,

iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

Dropi Cod Liver Oil
er 100% náttúrlegt
íslenskt þorskalýsi
Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð

Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem
hugsa um eign þín sem sína eigin þá
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli.
Uppl. í s. 868 4904.

Sumarbústaðir

Bílskúr
BÍLSKÚRSHURÐIR OG
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað &
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

T

rue West
fjords ehf. var stofnað
2012 og framleiðir Dropa þorska
lýsi. Fyrir
tækið er með að
setur
í Bolungarvík og einnig í Sjávarklasanum
á Grandagarði síðan 2013. Dropi er seldur
bæði í fljótandi formi og í hylkjum undir
merkinu ,,Dropi cod liver oil extra virgin.“
Hylkin eru unnin úr fiskgelatíni og er því
fiskafurð að öllu leiti. Dropi cod liver oil er
hugarfóstur þriggja athafnakvenna, Birgittu

Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann
í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Tapað - Fundið
Áhugasamir sendi
Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
umsóknir / fyrirspurnir á
Volvo
Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi
netfangið:
Framtak-Blossi
vinnukraftar@gmail.com

TILKYNNINGAR
Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Ein
Heildverslun

Atvinna í boði
Óska eftir stýrimanni.

Vantar stýrimann á Valgerði BA45
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl.
í 893 1687 Óskar Gísla.
Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára.
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi
virka daga.

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun.
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Óska eftir vönum manni á hjólavél
sem getur séð um lóðafrágang og
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl:
896 1018 / byggben@simnet.is

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt
Hafið
samband
við högni
saknað.
Grá/svart
bröndóttur
Getum Sala
tekið á Volvo
nema Penta
á samning Hafþór
með hvítar
loppur,
er gæfur og kelin
í
síma
895-3144
í húsasmíði
einnig og
ósakð eftir
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu.
varahlutum
eða hafthor@blossi.is
verkamönnum í allskyns sumarstörf
Þorvaldur
íDvergshöfða
s: 862-1184
Takk :)
27 - 110 Reykjavík
896 1018viðgerðarþjónusta
/ byggben@simnet.is
www.blossi.is - blossi@blossi.is
Rauðri kerru með svörtum Polan Pro
Þríund
óskar
eftir
að
ráða
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var
starfsmann til bar og umsjónastarfa.
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt.
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20
Fundarlaun. S 7779848
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic
Dvergshöfða
27 , 110
Reykjavíksendi
www.blossi.is blossi@blossi.is
skills required.
Áhugasamir
Tilkynningar
umsókn á thriund@simnet.is

|

|

Við viljum hjálpa öðrum

Atvinna óskast
Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl.
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt
það til þín. Við munum gera við það og
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í
s. 849 9872.

ði!

Nýr mi

Baldursdóttur, Sigrúnu Sigurðardóttir og lifur. Þorskurinn sem notaður er við fram
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Málun bílastæða
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Fáið tilboð ykkur
Bílastæðaskilti
að kostnaðarlausu!
Hellulagnir
5514000-www.verktak.is
erktak.is
577 4444

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD
4IL SÎLU

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR TIL Å ÕMSUM
ST¾RÈARÚOKKUM
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF
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Vefhýs
e-mail
Heima

OSEA Öryggiskerfi
Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

Tilboðsverð kr. 36.136
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Dalvegi 16b s:554-2727

6EGNA MIKILLAR SÎLU
ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM
GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹

'ÅSLI 'UÈNASON
3  
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BREKI OG PÁLSSON KANNSKI
VÆNTANLEGIR KRINGUM
SUMARDAGINN FYRSTA

Hafborg EA-152 við bryggju á Dalvík.

Breki VE.

NÝ HAFBORG EA
TIL GRÍMSEYJAR

H

afborg EA- 152, nýr bátur
útgerðarfélagsins
Haf
borgar í Gríms
ey kom til
hafnar á Dalvík í byrjun mánaðarins.
Báturinn flutti með sér til landsins
mikið af veiðarfærum og öðrum út
gerðarvörum.
Báturinn kemur í stað eldri báts

með sama nafni sem hefur verið
gerður út í hartnær þrjá áratugi.
Hafborg EA er smíðuð í dönsku
skipasmíðastöðinni Hvide Sand.
Hafborg er 284 bruttótonn, 26 metrar
að lengd og átta metra breið og því
töluvert stærri en gamla Hafborgin
sem er 60 bruttótonn.

Norðurþing sækir um aðild að
verkefninu ,,Heilsueflandi samfélag“
Húsavík er bær við Skjálfanda í sveitarfélaginu Norðurþingi í
Suður-Þingeyjarsýslu. Sjávarútvegur, verslun og ferðaþjónusta
eru þar mikilvægustu atvinnuvegirnir.

V

æntanlega er að styttast í af
hendingu togaranna Breka VE
og Páls Pálssonar ÍS sem hafa
verið í smíðum í Kína og áttu upphaf
lega að afhendast síðla árs 2016. Þann
16. Febrúar sl. hefjast áramót í Kína
en þá kveður ár hanans kveður og
við tekur ár hundsins. Kínverjar taka
ára
mótin mjög al
var
lega og dagana
fyrir og eftir áramótin eru mikil há

tíðarhöld í landinu. Þá fer efnahags
líð í mikinn hægagang og það gæti
enn tafið afhendinguna, og þykir þó
sumum nóg um. Efnahagslífið í Kína
fer í hægagang í kringum áramótin
og það gæti haft einhver áhrif á af
hendinguna enn frekar.
Báðir togararnir fóru í þurr
kví
fyrir skömmu og þá tekur við þrif og
botnhreinsun en síðan ætti ekkert að

tefja afhendingu. Bæði Páll Pálsson og
Breki VE fóru í þurrkví í skipasmíða
stöðinni fyrir nokkrum dögum. Er
verið að þrífa þá og botnhreinsa til að
togararnir verði klárir til afhendingar.
Ef heimsigling gæti þá hafst gætur
togararnir verið komnir til landsins í
kringum sumdardaginn fyrsta, sem er
19. apríl nk. en reikna má með 45 daga
heimsiglingu í það minnsta.
Kolbeinsey.

Á

janúarfundi Sveitarstjórnar
Norðurþings var samþykkt
samhljóða að sækja um aðild
að verkefninu heilsueflandi samfélag.
Embætti landlæknis leiðir leiðir verk
efnið á landsvísu og verður Norður
þing 16. sveitarfélagið til að taka þátt
í verkefninu.
Á vef
síðu land
læknis segir: ,,Í
heilsueflandi samfélagi er stöðug
á
hersla lögð á að bæta bæði hið
manngerða og félagslega umhverfi
íbúa, draga úr ójöfnuði, og draga úr
tíðni og afleiðingum langvinnra sjúk

dóma með margvíslegu forvarnar- og
heilsueflingarstarfi.“
Stefnt er að formlegri undirritun
um mánaðarmótin febrúar/mars.

GPG fiskverkun er öflugur
atvinnurekandi á Húsavík.

MATVÆLARÁÐGJÖF

Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is

Kolbeinsey er útvörður
Íslands í norðri

K

ol
beins
ey er lítill klettur,
leifar af eldfjallaeyju, 105 km
norðan við megin
land Ís
lands og 74 km norðvestan við Gríms
ey og langt norðan við heimskauts
baug. Eyjan er nyrsti punktur Íslands.
Hún lætur hratt undan ágangi sjávar
og hefur verið styrkt með steinsteypu
vegna mikil
vægis hennar við skil
greiningu á land
helgi Ís
lands. Engu
að síður má ætla að hún hverfi í hafið
innan fárra ára enda hefur viðleitni
til að styrkja eyjuna verið hætt vegna
samninga við Dani um miðlínu milli
Íslands og Grænlands.
Eyjan var fyrst mæld árið 1616 af
Hvanndalabræðrum. Þá var hún sögð
100 metra breið og 700 metra löng.
Árið 1903 var hún helmingi minni en
það. Árið 2001 var hún aðeins 90 m²
að stærð og allt að átta metrar að hæð
yfir sjávarmáli. Þar var þyrlupallur en
í mars 2006 kom í ljós að helmingur
hans var hruninn.
Eyjarinnar er fyrst getið í Land
námu þar sem talað er um siglinga
leiðina til Grænlands. Hún er nefnd

„

Eyjarinnar
er fyrst getið
í Landnámu þar
sem talað er um
siglingaleiðina til
Grænlands.

eftir Kolbeini Sigmundarsyni frá Kol
beinsdal í Skagafirði sem frá er sagt
í Svarf
dæla sögu. Hann er sagður
hafa brotið skip sitt við Kol
beins
ey
og farist þar ásamt mönnum sínum.
Litlar heimildir eru um elds
um
brot
á Kolbeinseyjarsvæðinu. Annálabrot
frá Skálholti segja þó eftirfarandi árið
1372: "Sást úr Fljótum, og enn víðara
annars staðar fyrir norðan land, ný
komið upp land út af Grímsey til út
norðurs". Talið er að í þessu gosi hafi
myndast skammlíf eyja suður af Kol
beinsey. Nú er þar grunnsævi sem sjó
menn þekkja undir nafninu Hóll og
afla smálbátar frá Grímsey, og reyndar

víðar að, oft vel . Kolbeinseyjarhryggur
er eldvirkur neðansjávarhryggur sem
kenndur er við eyna. Hann er hluti af
Miðatlantshafshryggnum og teygir sig
langt norður í Íshaf.
Í Grímsey er 15 bróttótonna bátur
sem ber nafnið Kolbeinsey EA-252,
smíðaður árið 2006. Eig
andi er út
gerðar
fyrir
tækið Hafborg sem fékk
smíðaðan bát frá Noregi sem nýlega
kom til landsins og ber nafnið Hafborg
EA. Eldri Hafborgin og Kol
beins
ey
eru nú á söluskrá og seljast án kvóta.
Eigendur Hafborgarútvergðarinnar
í Grímsey eru bræðurnir Guðlaugur
Óli Þorláksson og Sigurður Þorláks
son.
Árið 1981 var sjó
settur togarinn
Kolbeinsey ÞH-10 sem smíðaður var
í Slipp
stöðinni á Akur
eyri. Heima
höfn hans var Húsavík, en hann var
í eigu út
gerðar
fé
lagsins Höfða sem
síðar varð gjaldþrota. Þá tók félagið Ís
haf við rekstri togarans. Hann endaði
svo við bryggju í Færeyjum þar sem
hans bíður sennilega úrlelding og ferð
í brotajárn.

VOLVO XC60

JEPPI ÁRSINS Á ÍSLANDI 2018
valinn öruggasti bíll í heimi

Framtíðin í öryggi
Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll. Hann er leiðandi í bílaöryggi auk þess að vera í forystu í umhverfisvænni tækni
með 407 hestafla rafmagnaðri T8 vél sem eyðir aðeins 2,1 lítrum af bensíni per 100 km í blönduðum akstri á rafmagni eða bensíni.
Fjöðrunarkerfi með loftpúðum (aukabúnaður) og framúrskarandi hljómtæki gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan og þægilegan.
Skandinavísk nútímahönnun að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum
gæðaefnum ásamt ríkulegum staðalbúnaði gera hverja ökuferð að einstakri upplifun.
Volvo XC60 AWD var valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra bílablaðamanna
og öruggasti bíll í heimi hjá EURO NCAP árekstrarprófunarstofnuninni.
Verð með dísilvél frá 6.790.000 kr.
Verð með T8 tvinnvél frá 7.490.000 kr.

MADE BY SWEDEN
BEST OVERALL PERFORMER 2017

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

XC60 Jeppi ársins_ÖRUGGASTUR Í HEIMI_5x39_20180125.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050

volvocars.is

14/02/2018 14:35
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LEIÐARI

Sterkt vörumerki styrkir stöðu íslensks
sjávarútvegs á erlendum mörkuðum

Loðnuleiðangurinn í janúar sl.

JANÚARLEIÐANGUR
HAFS
&
VATNS
- loðnukótinn aðeins aukinn
um 77 þúsund tonn

Í

september - október 2017 fóru
fram mælingar á stærð loðnu
stofnsins á vegum Haf
rann
sókna
stofnunarinnar. Þá fannst
kynþroska loðna aðallega á og við
landgrunnið við Austur Grænland. Í
þeim leiðangri mældust samtals 945
þúsund tonn af kynþroska loðnu og
mæliskekkja (CV) var 0.29. Í fram
haldi þeirra mælinga var, í samræmi
við gildandi aflareglu, úthlutað 208
þúsund tonnum en jafnframt kom
fram að ráðgjöfin yrði endurskoðuð í
ljósi niðurstaðna veturinn 2018. Þær
mælingar hófust um miðjan janúar
og er nú lokið. Í mælingunum tóku
þátt rann
sókna
skipin Bjarni Sæ
munds
son og Árni Frið
riks
son en
auk þeirra tók uppsjávarskipið Polar
Amaroq fullan þátt í verk
efninu.
Uppsjávarskipin Aðalsteinn Jóns
son SU, Álsey VE, Bjarni Ólafsson
AK, Beitir NK, Heimaey VE, Jóna
Eð
valds SF, Sigurður VE, Venus
NS og Víkingur NS aðstoðuðu við
mælinguna sem leitar
skip hluta af
tímanum.
Rann
sókna
svæðið í janúar var
landgrunnið og landgrunnsbrúnin
frá Græn
lands
sundi, austur með
Norður
landi og út af Aust
fjörðum.
Gerðar voru 2 mælingar á veiði
stofninum. Sú fyrri fór fram dagana
17. - 22. janúar og fannst kynþroska
loðna frá norðanverðum Austfjörðum
norður um og vestur fyrir Kolbeins
eyjarhrygg (mynd 1). Þar fyrir vestan
var einkum að finna ungloðnu. Þar
sem veður var slæmt þegar mælingu
var um það bil að ljúka leituðu skipin

vars. Síðari yfirferðin fór fram dagana
25. - 31. janúar á svæðinu frá sunnan
verðum Vestfjörðum og norður um,
allt að Austfjörðum (mynd 2). Veður
var við
unandi á meðan mælingar
fóru fram en þó náðist ekki að skoða
svæðið út af Vestfjörðum í fyrri yfir
ferðinni.
Um 849 þúsund tonn af kyn
þroska loðnu mældust í fyrri yfir
ferðinni og mæli
skekkja var metin
0.38 sem er mesta mæliskekkja sem
sést hefur frá því að aflaregla var tekin
upp árið 2015. Í síðari yfir
ferðinni
mældust um 759 þúsund tonn og
mæliskekkjan metin 0.18.
Þar sem ekki er mark
tækur
munur á niðurstöðum allra þessara
mælinga voru þær notaðar saman
til fram
reikninga og á
kvörðunar
aflamarks samkvæmt aflareglu.
Gildandi aflaregla byggir á því
að skilja eftir 150 þúsund tonn til
hrygningar með 95% líkum. Tekur
aflareglan tillit til óvissumats í
mælingunum, vaxtar og náttúru
legrar dánartölu loðnu, auk þess sem
afrán þorsks, ýsu og ufsa á loðnu
er metið. Sam
kvæmt saman
tekt
endurtekinna bergmálsmælinga er
metið að hrygningarstofn loðnu hafi
verið 849&#8202;000 tonn hinn 15.
janúar. Þá er tekið tillit til þess afla
sem hafði veiðst þegar mælingar
voru gerðar. Í samræmi við ofan
greinda afla
reglu verður heildar
aflamark á vertíðinni 2017/2018 því
285 þúsund tonn, eða 77 þúsund
tonnum hærra en á
kvarðað var í
október síðastliðnum.

Er það ávinningur fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eða greinina í heild að byggja upp sterkt
vörumerki? Getur sjávarútvegurinn haft hag af því að nýta sér vörumerkið Ísland í sínu markaðs
starfi? Þessar og fleiri spurningar vakna þegar samkeppni í sölu á sjávarafurðum er að aukast og
þá er eðlilegt að spyrja hvað íslenskir framleiðendur geti gert til að mæta aukinni samkeppni á
erlendum mörkuðum. Sjávarafurðir eru seldar um allan heim og auðkenndar með ýmsum hætti,
en stundum ekki auðkenndar. Í mikilli samkeppni er eðlilegt að spyrja hvort hvað íslenskir fram
leiðendur geti gert til að mæta aukinni eftirspurn á markaði. Skiptir uppbygging á vörumerki
þá einhverju máli? Vörumerki þjóna ekki aðeins þeim tilgangi að auðkenna vörur og þjónustu
heldur gefa þau einnig viðskiptavinum til kynna hvaða væntingar þeir geta gert til vöru eða
þjónustu, og jafnvel lands. Fyrirtæki með sterkt vörumerki geta sett upp hærra verð fyrir sína
vöru og getur tvímælalaust búist við meiri eftirspurn. Í yfirferð um skilgreiningu á orðinu BRAND er til skemmtileg
útskýring á orðinu. Hún er að talið er að orðið BRAND sé dregið af norræna orðinu brandr eða að brennamerkja naut
gripi/húsdýr til að auðkenna þau.
Vörumerki má túlka út frá hinu sýnilega og áþreifanlega vörumerki sem birtist m.a. í þeim vörumerkjaauðkennum
sem valin eru en líka út frá óáþreifanlegum og huglægum þáttum sem viðskiptavinir tengja við vörumerkin, jafnvel
tónlist og lykt. Talað er um brand elements, en það eru þeir þættir sem valdir eru til að einkenna vöruna og aðgreina
hana frá annarri vöru. Þetta eru ekki bara sýnileg einkenni, þetta geta verið atriði eins og tónlist og jafnvel lykt. Þannig
má segja að vörumerkið verði til hjá neytandanum, upplifun neytandans sem mótar það og ákvarðar hversu sterkt eða
jákvætt það er.
Vörumerki skipta máli við val á vöru í verslun, t.d. Í hillum stórmarkaða. Þá er mikilvægt að viðskiptavinurinn þekki
vöruna. En það er ekki síður mikilvægt að neytendur kalli fram í hugann tiltekna vöru og spyrji þá eftir henni þegar
verslað er ef hún finnst ekki í fljótu bragði. Þetta getur vel verið t.d. arðandi sjávarafurðir þegar verslað er hjá fisksala.
Þá er minning um vöruna afar mikilvæg.
Meginspurningin eða viðfangsefnið þessarar hugleiðingar sem hér birtinst gengur út á að svara því með hvað hætti
sé hægt að auka virði (brand value) íslenskra sjávarafurða, hvort þær verði eftirsóttar á markaði vegna uppruna, hver
meginskilaboðin eru og hvað einkennir markhópinn. Við gefum okkur að orðspor og sterk ímynd hafi áhrif á áhuga
fólks til að kaupa íslenskan fisk og viljum marka og tryggja þá ímynd til framtíðar með samhæfðum hætti.
Í framhaldi þess að hagsmunaaðilar í sjávarútvegi skrifuðu undir yfirlýsingu um ábyrgar fiskveiðar Íslendinga árið
2007 var ákveðið að auðkenna íslenskar sjávarafurðir sem unnar eru úr afla í íslenskri lögsögu með íslensku upp
runamerki og jafnframt að vinna að því að fá vottun þriðja aðila á veiðum Íslendinga. Markmiðið er að treysta stöðu
íslenskra sjávarafurða á erlendum mörkuðum og styrkja ímynd Íslands sem upprunalands sjávarafurða þar sem
stundaðar eru ábyrgar veiðar. Um er að ræða markaðsverkefni með frjálsri þátttöku fyrirtækja í virðiskeðju íslenskra
sjávarafurða. Markmiðið er að vinna í samstarfi við hagsmunaaðila að því að kynna íslenskar sjávarafurðir á völdum
áherslumörkuðum og styrkja ímynd þeirra sem framúrskarandi afurða, þ.e. tryggja gæði – ferskleika – hreint hafsvæði
– sjálfbæra nýtingu og sSkapa áhuga og traust sem leiðir til aukinnar eftirspurnar og verðmætasköpunar. Í samantekt
sem gerð var um samkeppnishæfni Íslands og íslenskra atvinnugreina kemur frá að sjávarútvegurinn ber af hér á landi
hvað varðar framleiðni og aðrsemi starfseminnar. En því er einnig slegið föstu að aukin verðmætasköpun muni ekki
nást með aukinni veiði vegna náttúrulegra takmarkana. Verðmætaaukningin gæti hinsvegar aukist með því að bættu
markaðsstarfi og því verðmæti sem býr í vörumerkinu Ísland eða íslenskum uppruna afurðanna. Þetta helst í hendur
við þær kannanir sem sýna þá þróun að fólk vill vita hvaðan hráefnið kemur.
Auðvitað hefur starf sjómannsins tekið miklum breytingum í áranna rás. Mikilvægastar eru þær miklu framfarir í
öryggismálum sjómanna sem orðið hafa á undanförnum áratugum. Þær eru ekki aðeins þýðingarmiklar fyrir sjómenn
sjálfa, heldur skipta þær líka sköpum fyrir fjölskyldur þeirra í landi. Okkur ber að meta hið óeigingjarna hlutverk
kvenna í viðgangi þessarar glæstu atvinnugreinar. Tækniframfarir hafa sömuleiðis bylt starfsskilyrðum sjómanna, með
tilkomu nýrra veiðarfæra og öflugri skipa.
En sjávarútvegurinn hefur líka knúið framfarir í íslensku atvinnulífi. Nærtækt er að horfa til þess frjóa nýsköpunar
starfs sem tengist greininni og birtist jafnt í þróun tæknibúnaðar til veiða og vinnslu, sem í aukinni og nýstárlegri
nýtingu sjávarafurða, t.d. í heilsubótarvörur og til lækninga. Í víðara samhengi horfum við til þeirra miklu samfélags
breytinga sem orðið hafa síðastliðin hundrað ár eða svo. Íslendingar voru fátæk og einangruð þjóð sem bjó við fábrotið
efnahagslíf. Í dag, aftur á móti, ríkir hér hagsæld, atvinnulífið er fjölbreytt og tækifærin ótalmörg. Þessar framfarir urðu
að miklu leyti til í kringum öflugum sjávarútveg. Þær byggja ekki síst á dugnaði, eljusemi og ósérhlífni íslenskra sjó
manna í gegnum tíðina. Af þeim sökum mun sjómannastéttin ætíð skipa sérstakan heiðurssess í íslensku þjóðlífi. Við
megum sannarlega vera stolt yfir þessum afrekum.
Geir A. Guðsteinsson
Norsk loðnuveiðiskip við bryggju
á Akureyri fyrir skömmu. Norsk
loðnuveiðiskip eru nú flest við
veiðar norðaustur af landinu.

Traust þekking með nýtt
tæki á markaðnum

H

efur kynnt á markaði Robocut fisk
flökunar
tæki sem er með inn
byggðan x-ray skanna og tekur
um leið 3D myndir. Það er Traust Traust
þekking ehf. í Lækjarkoti, skammt ofan
Borgar
nes, sem fram
leiðir vélina. Vélin
tekur burtu bein
garðinn í þorskinum
með Delta róbót og sker um leið niður
flakið með vatnsskurði í þá stærð bita sem
notandinn á
kveður. Vélin flokkar einnig
Robocut.
bitana niður eins og og notandinn á
kveður
hverju sinni. Beingatðurinn fer í marningsvinnslu sem tekur beinin burtu.
Eftir það fer marningurinn í ProteinTec-vél sem gerir homogena lausn úr af
skurðinum og sprautuvél sprautar afskurðinum inn í fiskinn á nýjan leik.
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Hoffell SU með loðnu til frystingar
- hrognafylling orðin 15%

G

ríðarlega mikið var af loðnu
var út af Suð
austur
landi í
byrjun vikunnar en væntan
lega færir hún sig vestur með Suður
landi á næstu dögum. Hoffell SU
kom með um 400 tonn af loðnu til
löndunar hjá Loðnuvinnslunni á Fá
skrúðsfirði en aflann fékk Hoffellið í
tveimur köstum u.þ.b. fimm suðvestur
af Hornafirði. Að sögn Bergs Einars
sonar skipstjóra er loðnan væn og góð
og fór beint til frystingar á Japans
markað. Hrognafylling loðnunnar er
um 15% sem gerir hana að afbragðs
góðri vöru fyrir Japan. Í veiðiferð þar
á undan kom Hoffell með um 1400

tonn af kolmunna sem fékkst syðst í
færeysku fiskveiðilögsögunni. Fleiri
skip voru á veiðum á sömu slóðum og
Hoffellið og fóru til löndunar m.a. til
Neskaupstaðar og Vestmannaeyja.
Loðnuvinnslan rekur uppsjávar
frystihús á Fáskrúðsfirði sem er sér
hæft til vinnslu á upp
sjávar
fiski,
loðnu, síld og makríl. Loðnan er heil
fryst á markaði í Austur-Evrópu og
Asíu, aðallega Japan, einnig er unnin
hrogn úr henni á sömu markaði.
Makríll er flakaður, heil
frystur og/
eða hausaður og slógdreginn. Síldin
er ýmist heilfryst eða unnin úr henni
frosin samflök, bitar eða flök. Síldin

er líka söltuð í bita, samflök og heil
flök fyrir markaði í Evrópu. Vinnslan
er ver
tíðar
bundin. Vinnsla á loðnu
og loðnuhrognum fer fram frá janúar
til mars, vinnsla á makríl og norskís
lenskri síld frá júlí til októ
ber og
vinnsla í íslenskri síld frá október til
ársloka.

Loðna.
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Orðið Takumi merkir handverksmeistari. Til þess að geta kallað þig Takumi þarftu að
sýna fram á næmt auga fyrir smáatriðum, ómælda sköpunargleði og óbilandi trú á því
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Eitraðir fiskar og
rafmagnaðir

E

mæti afurðanna sem framleiddar eru
en þetta á auðvitað að einhverju leiti
að greiðast gegnum tekjuskattinn sem
við borgum í dag. Á síðasta ári greiddi
þetta fyrirtæki um 500 milljónir króna
í skatta, s.s. kolefnagjald og fleiri skatta.
Ekkert af þessum fjár
munum verða
eftir í samfélaginu þar sem þeir eru
myndaðir.

Oft er mikið líf við Grundarfjarðrhöfn.

Hryllisteinn

itruðustu fiskar heims eru
af ætt
kvísl stein
fiska. Tvær
tegundir, sem er að finna í
Ind
lands- og Kyrra
hafi, og nefnast
hryllisteinn (Synanceja horrida) og
vörtu
steinn (Synanceja verrucosa),
hafa stærsta eiturkirtil sem vitað er
um á fiskum. Uggarnir gefa frá sér
banvænt taugaeitur -- snerting getur
drepið.
Raf
magnaðastur
fiska
er
hrökkálinn (Electrophorus electricus)
sem lifir í ám Brasilíu, Kólom
bíu,
Venesúela og Perú. Meðalstór hrökk
áll getur gefið frá sér 1 ampers straum
með 400 volta spennu. Mælst hefur
allt að 650 volta spenna frá fiskum af
þessari tegund.

Stjáni blái
Án alls vafa er ljóð Arnar Arnarsonar
um Stjána bláa nokkuð raun
sönn
lýsing á lífi sjó
manna við Ís
lands
strendur á skútu
öldinni. Það hlaut
strax mikla eftir
tekt og hefur verið
sungið af mörgum karlakórum.
Hann var alinn upp við slark,
útilegur, skútuhark.
Kjörin settu’ á manninn mark,
meitluðu svip og stældu kjark.
Þegar vínið vermdi sál,
voru’ ei svörin myrk né hál,
ekkert tæpitungumál
talað yfir fylltri skál.
Kæmi Stjáni’ í krappan dans,
kostir birtust fullhugans.
Betri þóttu handtök hans
heldur en nokkurs annars manns.
Sunnan rok og austanátt
eldu við hann silfur grátt.
Þá var Stjána dillað dátt,
dansaði skeið um hafið blátt.
Horfi’ ég út á himinlána.
Hugur eygir glæsimynd:
Mér er sem ég sjái Stjána
sigla hvassan beitivind
austur af sól og suður af mána,
sýður á keipum himinlind.
: Hann var alinn upp við sjó,
ungan dreymdi’ um skip og sjó,
stundaði’ alla ævi sjó,
aldurhniginn fórst í sjó. :

Hátæknifrystihús
rís í Grundarfirði

-framleiðslgetan eykst um allt að 18%

S

jávarútvegsfyrirtækið
Guð
mundur Runólfs
son hf. í
Grundar
firði, G.RUN, hyggst
reisa 2000 fermetra hús fyrir endur
bætta fiskvinnslu í bænum. Átlaður
kostnaður er rúmur einn og hálfur
milljarður króna. Áætlaður kostnaður
er liðlega milljarður króna. Auk þess
að byggja tvö þúsund fermetra vinnslu
við þá sem fyrir er hefur Guðmundur
Runólfs
son hf. gert samninga við
Marel um kaup á nýjum vinnslulínum,
bæði fyrir bolfisk og karfa eog einnig
gert samninga við 3X-Stál á Akra
nesi . „Markaðurinn er að breytast,
kröfurnar eru harðari og meiri og ef
maður ætlar að vera með þá verður
maður að fara þessar leiðir,“ segir
Runólfur Guðmundsson, stjórnarfor
maður fyrir
tækisins.Runólfur segir
að þrátt fyrir erfiðleika í sjávarútvegi
vegna sterkrar stöðu krónunnar hafi
undanfarin þrjú til fjögur ár hafi fyrir
tækið haft góða veltu.
,,Vonandi verður þetta nýja hús
reynslu
keyrt síðari hluta ársins ef
allt gengur sam
kvæmt á
ætlun. Það
sparast mann
skapur við þessa nýju
tækni vegna afurðarvéla og annarar
tækni sem brytjar hráefnið niður eftir
pöntunum. Þetta kostar sitt að það
annað hvort fyrir okkar að ráðast í

þessa framkvæmd eða hætta bara
fiskverkun því kröfurnar eru alltaf
að aukast, bæði hvað varðar gæði
fram
leiðslunnar, t.d. hvernig af
urðin sem fer á markað skuli líta
út samkvæmt óskum kaupandans.
T.d. hversu langur fiskbitinn á að
vera og hvort hann eigi að vera 120
eða 130 grömm eða eitthvað annað
og það gerir manns
höndin ein
faldlega ekki í dag, tækin sjá alfarið
um það og flokka síðan fiskinn í þær
pakkningar sem það það á að fara.
Fiskurinn er misjafnlega vel haldinn
eins og kunnugt er, fiskflakið misjafn
lega þykkt, en það leysir tæknin þegar
flakið á að vera í ákveðinni þyngd
sem nánast engu má muna,“ segir
Runólfur.
Gumundur Runólfsson hf. hefur
nægjanlegt hráefni til vinnslu í þetta
nýja hús og segir Runólfur að nú sé
um alllangt skeið ekki verið að skera
niður þær afla
heimildir sem fyrir
tækið hefur haft.

Hvað verður um gamla fisk
verkunarhúsið?

,Það verður áfram nýtt. Inn í það
koma laus
frystar og jafn
vel eitt
hvað
fleira, við munun áfram nýta það, en

Hér í Grundarfirði höfum við barist
hatramlega við að fá að hafa heilsu
gæslu og höfum stundum ekki haft
lög
reglu. Læknis
þjónustuna er fyrir
hugað að skerða, en fyrir skemmtstu
slasaðist kona hér og það var farið
með hana suður vegna þess að hér var
engin n læknir til að sinna henni, þeir
koma hingað í verktöku. Sjúkrabíllinn
festist svo í snjó á leiðinni, og þetta og
fleira gerir bæinn síður byggilegri, því
miður.“
Runólfur segir að auð
vitað verði
áfram stundaðar fiskveiðar við Íslands
strendur. Í dag er afli fyrirtækisins sem
kemur til vinnslu aðallega þorskur, ýsa
og karfi fyrir kröfuharða viðskiptavini,
innan lands og utan.

Engin viðbætt aukaefni

Til að viðhalda náttúrulegum eigin
leikum þeirra afurða sem við fram
leiðum, hefur stjórn G.RUN ákveðið
að af
urðir sem fram
leiddar eru hjá
fyrirtækinu skuli ekki innihalda nein
viðbætt aukefni. Ákvörðunin nær
til allra auk
efna,
þar á meðal eins
úss
og þau eru skil
randi fr ystih
Hor ft til núve firði.
greind í reglu
ar
nd
G.RUN í Gru
gerð um auk
efni
í mat
vælum nr.
285/2002 og við
auka II reglu
g e r ð a r i n n a r.
Aukefni
eru
efni sem aukið
er í mat
væli til
með öðrum
þess að hafa áhrif á geymsluþol, lit,
hætti. Þetta er heljarmikið skref
lykt, bragð eða aðra eigin
leika mat
sem við erum að stíga hér í samfé
væla, s.s. efni til rotvarna, bindiefni og/
laginu í Grundarfirði en hér búa um
eða umfangsaukandi efni.
900 manns en starfs
manna
fjöldinn
Aðal
lega eru fram
leiddar freð
hér um 90 manns eða um 10% íbúa
fiskafurðir en einnig ferskur fiski til
fjöldans. En með aukinni tækni og
út
flutnings, að lang
mestu leyti með
framleiðslu þarf ekki að fjölga starfs
vinnslu á eigin afla. Stjórn fyrirtækisins
fólki. Við stefnum að því að auka fram
á
byrgist að engum auk
efnum hefur
leiðsluna úr 20 tonnum á dag í 35 tonn.
verið bætt í afurðir sem unnar eru hjá
Það er umtalsvert. En störfin munu
og seldar frá fyrirtækinu. Skilgreindar
einnig breytast mörg hver umtalsvert,
hafa verið verklagsreglur sem eiga að
við munum taka við ungu fólki sem vill
tryggja framfylgd þessarar ákvörðunar,
vinna með okkur við afar tæknivædda
bæði við innkaup og vinnslu afurða.
framleiðslu, bæði með heimafólki sem
Verklagsreglurnar eru hluti af gæða
og ungu fólki sem vill koma hingað í
handbók fyrirtækisins og innra eftirlit
skemmtilegt, menningarlegt og fallegt
gæðastjórnunar tryggir framfylgd við
samfélag og setjast hér að.
komandi verk
lags
reglna. Í tengslum
Ég er bjartsýnn maður að eðlisfari
við ofangreint hefur G.RUN látið út
en 14% af tekjum fyrir
tækisins fara
búa umbúðamerki sem dregur fram
nú beint í veiðigjöldin. Ég er að sumu
þá eiginleika að um náttúrulega afurð
leiti sammála því að veiðigjöldin eigi
er að ræða, úr villtum fiskistofnum og
að einhverju leiti að miðast við verð
sem inniheldur engin viðbætt aukefni.

Gæðavörur
sjávarútveginn
Breitt úrvalfyrir
atvinnutækja

Til sjós eða lands
Við græjum það
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Heila bátakranar

Stema kerrur
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,, Horfa verður til allra sjónarmiða
hvað varðar framtíð fiskeldis“
- segir Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður atvinnuveganefndar Alþingis

L

ilja Rafney Magnúsdóttir er
Súgfirðingur, þingmaður VG
í Norðvesturkjördæmi. Hún
hefur látið verkalýðsmál mjög til sín
taka gegnum tíðina, verið m.a. for
maður Verkalýðs- og sjómannafé
lagsins Súganda, varaforseti Alþýðu
sambands Vestfjarða, í hafnarstjórn
Ísafjarðarbæjar og í samráðsnefnd um
veiðigjöld síðan 2014 og er nú for
maður atvinnuveganefndar Aþingis
en undir þá nefnd falla m.a. sjávarút
vegs-, iðnaðar- og landbúnaðarmál.
Lilja Rafney var eftir síðustu Al
þingiskosningar í októbermánuði sl.
nefnd sem hugsan
legur ráð
herra í
ríkisstjórn Vinstri – grænna, Fram
sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks en
niðurstaðan varð sú að hún varð for
maður atvinnuveganefndar sem vissu
lega er mjög mikilvæg nefnd en hún
hefur mikinn áhuga á atvinnumálum
landsmanna.
,,Það fellur því vel að mínum
áhugamálum að stýra atvinnuvega
nefndinni en ég hef áður setið í þeirri
nefnd á fyrri þingum allt síðan ég kom
inn á þing árið 2009 og var m.a. for
maður sjávarútvegsnefndar árið 2011.
Síðan voru þrjár nefndir sameinaðar
í atvinnuveganefnd, nefndir sem
fjölluðu um sjávarútveg, landbúnað
,ferðamál, iðnað og nýsköpun.
Ég hef lengi verið bar
áttu
maður
fyrir breyttu kerfi í sjávarútveginum
og vil að þar verði stokkað upp ´með
nýliðun, fjölbreytileika og byggða
festu afla
heimilda að leiðar
ljósi og
skýru eignar
haldi þjóðarinnar með
auðlindarákvæði í stjórnarskrá.. Það
verða hins vegar engar stórar kerfis
breytingar miðað við þann stjórnar
sáttmála sem samþykktur var þegar
nú
verandi ríkis
stjórn þriggja flokka
tók við völdum. Það á hins vegar að
skoða hvað hægt er að gera gagnvart
sjávarbyggðum landsins sem hafa átt
í vanda t.a.m. með því að efla strand
veiðar og hvað varðar byggða
festu
aflaheimilda og ég vil að hægt verði að
gera breytingar til hagsbóta fyrir litlar
og meðalstórar útgerðir og líka til að
styrka atvinnu í þeim sjávarbyggðum
sem ver standa og tengja betur afla
heimildir við byggðirnar, þá sérstak
lega hvað varðar króka
afla
marks
kerfið,“ segir Lilja Rafney.

Byggða
kvóti hefur löngum verið
um
deildur, sitt sýnist hverjum um
ágæti hans. Er það rétt leið að viðhalda
núverandi kerfi um byggðakvóta?
,,Það fer svolítið eftir því hvernig
útfærslan á honum gengur fyrir sig.
Þessi kvóti hefur allt frá upp
hafi
verið að taka miklum breytingum og
ég tel að það sé fullkomlega kominn
tími til að stokka hann upp en það
verður að viðhalda því markmiði með
honum að verið sé að styrkja þær
byggðir sem hafa orðið fyrir áfalli í

rannsóknastofnunin hefur vissulega í
einhverju mæli rætt við sjómenn og
kynnt þeim niður
stöður og til
lögur
sínar í ráðgjöf, en það þyrfti að vera
mun markvissara og með einhverju
vægi stéttarinnar í ákvarðanartöku .“

Lilja Rafney Magnúsdóttir.

Skapa á lagaumg jörð
um fiskeldi

út
gerð og fisk
vinnslu og misst frá
sér kvóta, stundum umtalsvert. Það
er hægt að gera með öðrum leiðum
en er stunduð í dag með skiptingu á
byggðakvótanum, þ.e. skilvirkara og í
meiri sátt við þá sem eiga í hlut, bæði
í landi og á sjó. Ég hef talað fyrir því
að hægt sé að setja regluverk þannig
að ríkið sé að leigja aflaheimildir með
á
kveðnum skil
yrðum til að stykja
þau byggðalög sem standa veikt hvað
varðar bæði veiðar og vinnslu sjávar
afurða. Í gegnum árin hefur félagslegi
hlutinn verið skoðaður gaumgæfilega
og hvernig er hægt að úthluta þeim
5,3% af aflaheimildum á ársgrundvelli
sem fara í byggðakvótann.
,,Ég vil sjá þennan hluta mun
stærri svo hægt sé að mæta áföllum og
framsali aflaheimilda sem geta valdið
mikilli byggðaröskun.“

Hlusta betur á raddir
sjómanna

Nýlokið er rannsóknarleiðangri
Hafrannsóknastofnunarinnar á loðnu
lokið og ákveðið í framhaldi að bæta
við afla
heimild á loðnu lið
lega 70
þúsund tonnum. Sjómenn telja margir
að það sé miklu meiri loðna í hafinu
og hægt hefði verið að bæta umtals
vert meira við loðnukvótann. Treystir
þú því að það sé verið að gera rétt
með því að bæta ekki meira við afla

Veiðigjöldin
enduskoðuð

Verið er að endurskoða
veiðigjöldin og horfa til
þess hvað hægt er að gera
til að mæta þeim réttlátu
sjónarmiðum að það er
talsverður munur á getu
útgerða til að standa undir
veiðigjaldi.

„

Veiðigjöldin
eru ekki
hugsuð til
að knésetja
fjölbreytieika
í útgerð og við
þurfum að taka
tillit til þess
sjónarmiðs.
Réttlæti á að
gilda í útfærslu á
veiðigjaldi.“
heimildir í loðnu?
,,Við verðum og eigum að fara eftir
vísindalegri ráðgjöf Hafrannsókna
stofnunarinnar en ég tel líka að við
eigum að hlusta á raddir sjómanna
sem eru að vinna í greininni og kalla
þessa aðila saman og ræða af hverju
sjó
menn upp
lifa annað en vísinda
menn telja að sé hægt með góðu móti
að veiða. Umræðan þarf alltaf að vera
lifandi, ekki bara á þeim tíma þegar
tilkynnt er eftir rannsóknaleiðangra
hveru mikið er hægt að veiða af til
teknum fisktegundum.
Vísindamenn þurfa líka að hlusta á
þá aðila sem þekkja best til í greininni
sjálfri og taka meira tillit til margs sem
fram kemur hjá sjómönnum. Sjómenn
þekkja þetta vel þó þeir hafi ekki sömu
uppáskrifuðu vísindagráðuna og
vísindamenn í sjávarútvegi.
Ég er ekki viss um að slíkt sam
ráð vísindamanna og sjómanna ætti
að vera bundið í lögum en í reglugerð
að ákvörðunin yrði kynnt í fagstéttum
áður en hún er gerð opin
ber. Haf

Framtíð fiskeldis hefur talsvert verið
í umræðunni, ekki síst á þeim svæðum
þar sem fiskeldið hefur verið mest, þ.e.
á Austfjörðum og Vestfjörðum. Fundir
hafa verið haldnir um framtíð fiskeldis,
umhverfissjónarmið hafa þar verið
áberandi og verndum landveiðiáa.
Í hvað stefnir fiskeldi á Íslandi?
,,Það liggur fyrir vinna í sjávarút
vegs
ráðu
neytinu til að skapa mark
vissa lagaum
gjörð um fisk
eldi og
er nú í opinni kynningu á vegum
sjávarútvegsráðuneytisins drög að því
frumvarpi. Ég á von á að það munu
berast margar umsagnir um þau drög
áður en frumvarpið fer í endanlegan
búning og komi til umræðu á Alþingi
á vegum atvinnuveganefndar.
Fiskeldi á tvímælalaust fram
tíð fyrir sér á Íslandi en það verður
að horfa til allra sjónarmiða í þeim
efnum, s.s. umhverfissjónamiða, hags
muna annara atvinnugreina og hvar
við teljum að hægt sé að vera með
fiskeldi við strendur landsins án þess
að það ógni upprunalegum laxastofni
okkar íslendinga. Sá vilji er hjá ríkis
stjórn Katrínar Jakobs
dóttur sem
og hjá hags
muna
aðilum sem eru í
þessari grein, og hjá sveitarfélögum en
við verðum að vanda vel til verka og
horfa fram til lengri tíma og fara ekki
of geyst inn í þessa nýju atvinnugrein
sem á eftir skapa miklar gjaldeyris
tekjur og atvinnu víða um land, ekki
síst í byggðarlögum þar sem ekki hefur
verið mikil atvinnuuppbygging.“
- Skilur þú sjónarmið þeirra sem
óttast um
hverfis
slys þegar fisk
eldi er
annars vegar?
,,Já, já, alveg full
kom
lega. Það
þarf auðvitað að vera á varðbergi og
ekki taka neina áhættu í þeim efnum.
Miðað við þá hröðu þróun og tækni
sem skapast hefur kringum fiskeldi, á
landi og í sjó og t.d. hvað varðar út
setningu seiða þegar þau eru orðin
stærri og þyngri og minni líkur eru á
að þau sleppi og gangi í ár. Margs er að
gæta en áhættumat þarf að liggja fyrir
og burðarþolsmat svæða.“
Lilja Rafney vill að fiskeldi sé að
eins þar sem á
hættu
matið segir að
það stofni ekki öðru lífríki í hættu og
sé sem mest sjálfbært og burðarþolið
sé fyrir hendi gagnvart umhverfisá
hrifum. Alþingi eigi að fara varlega í
þessum efnum. Fyrir liggur áhættumat
á ákveðnum svæðum og það verður
einnig fram
kvæmt á þeim svæðum
þar sem óskir hafa komið fram um að
það verði framkvæmt vegna fiskeldis,
en ekki sé ásættanlegt að fiskeldi sé í
hverjum firði, sum svæði eru hentugri
en önnur, og það ber að virða.

Endurskoðun veiðig jalda

Framkvæmdastjóri
Landssam
bands smábátaeigenda, Örn Pálsson,
telur að málið hafi ekki verið hugsað
til enda þegar veiðigjöld voru ákveðin.
Tengja ætti þau við verðmæti fisksins
eða afurðaverðið sem fæst við sölu en
ekki aflamagn eins og er í dag. Hvað
finnst þér um þá hugmynd?
,,Það er verið að horfa til þessara

sjónar
miða í þeirri endur
skoðun
veiðigjalda sem nú á sér stað að byggja
ekki á gömlum upplýsingum um af
komu greinarinnar og afkomu tengja
betur útgerðarflokka og horfa til þess
hvað hægt er að gera til að mæta þeim
réttlátu sjónarmiðum að það er tals
verður munur á getu útgerða til að
standa undir veiðigjaldi, miðað hvort
um litlar, meðalstórar eða stórar út
gerðir eigi í hlut. Það er nú tekið mið
af meðal
tali greinarinnar sem nær
jafnt til allra og ég tel það ekki réttlátt.
Það þarf að finna leið til að afkomu
tengja veiði
gjaldið eftir út
gerðar
flokkum. Það þarf einnig að taka tillit
til þess að það eru ekki allar útgerðir
með fiskvinnslu og það þarf að taka
mið af því hagræði en að það eigi ekki
við útgerð án fiskvinnslu.
Ég veit að margar minni útgerðir
eru ekki að standa undir því veiðgjaldi
sem lagt var upp með 1. september á
síðasta ári, í upp
hafi fisk
veiði
tíma
bilsins. Veiðigjöldin eru ekki hugsuð
til að knésetja fjölbreytieika í útgerð
og við þurfum að taka tillit til þess
sjónarmiðs. Réttlæti á að gilda í út
færslu á veiðigjaldi.“
Lilja Rafney segir spennandi tíma
framundan í sjávarútvegi, tækifærin
séu fjölmörg og það þurfi að nýta þau
og standa þurfi vörð um fjölbreytileika
í útgerð. Íslenskum fyrirtækjum hefur
gengið vel í markaðssetningu og sölu
erlendis í gæða sjávarafurðum og há
tækni vélbúnaði til veiða og vinnslu
og á þeim árangri þurfi halda áfram að
byggja á.
,,Við þurfum að markað
setja
okkur sérstaklega með vistvænar og
sjálfbærar veiðar og þar skiptir máli
að halda í fjöl
breytt út
gerðar
form
spyrna við sam
þjöppun í greininni
. Dagróðrabátar koma að landi með
mjög gott hráefni og mæta eftirspurn
eftir sem ferskasta hráefninu og stór
útgerðin hefur verið í mikilli þróun í
fullvinnslu og veiðum og tækniþróun
ör, t.d. í kælingu fisks um borð sem
gerir það að verkum að hágæða af
urðir fara á markaði erlendis. Eftir
spurn eftir góðu hráefni sem kemur
að landi á hverjum degi vekur eftirtekt
í heiminum, og sjálfbærar veiðar er
nokkið sem íslendingar þurfa að halda
á lofti. Fjöl
breyti
leiki, sjálfbærni og
ferskleiki afurða er lykilorð í sjávarút
vegi í dag.“

Allur af li að landi

,,Alþingi kom því á um 2011 að
skylda allar útgerðir, stórar sem smáar,
að koma með allan afla að landi og
fullvinna hann og í kjölfarið varð gjör
breyting á nýtingu og umgengni við
auðlindina. Það var stórt skref í átt að
því að það sé ekki verið að kasta fiski,
brottkast er óásættanlegt. Það er ekki
hægt að horfa fram hjá því að einhver
fótur sé fyrir því í dag að brottkast
sé stundað í einhverju mæli. Það er
margt sem bendir því miður til þess að
það sé gert, en ég trúi því ekki að það
sé í miklu mæli því það er forkastan
legt og ólíðandi og það þurfa að vera
það mikil viðurlög við slíku athæfi svo
að sjómenn og útgerðir séu ekki að
taka neina áhættu í brottkasti á afla.
Fiskimiðin eru sameiginleg auð
lind allrar þjóðarinnar og við viljum
að þau séu endurnýjanleg auðlind sem
komandi kynslóðir geti nýtt í fram
tíðinni,“ segir Lilja Rafney Magnús
dóttir, formaður atvinnuveganefndar
Alþingis.
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EKTAFISKUR SELUR HÁGÆÐA
VÖRU INNANLANDS OG ERLENDIS

ARNARLAX:

Arnarlax á Bíldudal.

MÁLI VEGNA ÓGILDINGAR
REKSTRARLEYFIS VÍSAÐ FRÁ DÓMI

M

áli nokkurra veiðiréttarhafa gegn Matvælastofnun, Umhverfisstofnun
og Arnarlaxi þar sem þess var krafist að rekstrarleyfi Arnarlax til
stækkunar sjókvíaeldis í Arnarfirði yrði ógilt, hefur verið vísað frá
dómi í Héraðsdómi Reykjavíkur. Arnarlax fékk leyfi í maí 2016 til stækkunar
sjókvíaeldis í Arnar
firði. Eig
endur veiði
réttar í Haf
fjarðar
á á
Snæfellsnesi og Laxá
á Ásum í Húnavatns
sýslu á
samt einum
veiðiréttareiganda
í
Arnar
firði og öðrum
eigenda
hlunninda
æðar
varps stóðu að
málsóknarfélaginu.
Málsóknin byggðist
Horft yfir Arnarfjörð í átt til Bíldudals.
á því að íslenskir laxa
stofnar séu í hættu vegna innblöndunar eldislax af norskum uppruna sem alinn
er í sjókvíunum. Einnig óttuðust aðilar að málsóknarfélaginu fjölgun laxalúsar.
Leyfi til stækkun sjókvíaeldisins í Arnarfirði stendur því.

S

fundar
að
stöðu með það að mark
miði að koma á viðskiptasamböndum
og auka sölu sjávar
af
urða í Banda
ríkjunum og Kanada.

Seafood Processing

F

iskvinnslufyrirtækið Ektafiskur
ehf. á Hauga
nesi við utan
verðan Eyjafjörð framleiðir
út
vatnaðan og bein
hreinsaðan salt
fisk í neytendaumbúðum. Fyrirtækið
er braut
ryðjandi í slíkri fram
leiðslu
og eina fyrirtækið sem framleiðir og
dreifir slíkri vöru bæði í verslanir og
til betri veitingahúsa um allt land sem
og erlendis.
Framkvæmdastjóri Ektafisks er
Elvar Reykjalín en hann er þriðji ætt
liður saltfiskverkenda á Hauganesi
og framleiðir saltfiskinn samkvæmt
þeim ströngu hefðum og að
ferðum
sem afi hans kenndi honum. Hann
er réttnefndur saltfiskkóngur Íslands
og hefur hlotið viðurkenningar fyrir
frumkvöðlastarf í matvælavinnslu.

Ektaf iskur hefur starfað í
hartnær 78 ár

Seafood Expo í Boston

jávarafurðasýningin Seafood
Expo North America fer fram
í Boston dagana 11. - 13. mars
nk. Íslandsstofa mun halda utan um
íslenskan þjóðarbás á staðnum, ásamt
viðskiptafulltrúa Íslands í Norður
Ameríku. Þar geta fram
leið
endur
og útflytjendur sjávarafurða leigt sér

Saltfiskkóngurinn Elvar Reykjalín með fallegt fiskflak.

Á tækni- og þjónustuhluta sýningarinnar; Sea
food Processing North
America býðst fyrirtækjum aðstaða á
bás Íslandsstofu með það að markmiði
að koma á viðskiptasamböndum og
auka útflutning á tækjum og þjónustu
til Bandaríkjanna og Kanada.

Ektafiskur á rætur að rekja í sterkt
fjölskyldufyrirtæki sem hafði unnið
við saltfiskverkun allt frá árinu 1940.
Árið 1991 var á
kveðið að búa til
vöruna Ektafisk og var það í fyrsta
sinn sem lands
mönnum var boðið
upp á bein
hreinsaðan út
vatnaðan
saltfisk í lofttæmdum umbúðum, til
búnum í pottinn. Árið 1994 fara fyrstu
pokarnir af þessari vöru á markað á
Spáni og samkvæmt frétt í útbreiddu
blaði í Madrid, þar sem þekktur mat
reiðslu
maður eldaði hann, full
yrti
hann að þetta væri senni
lega besti
saltfiskur sem hægt væri að fá á Spáni.

Allar götur síðan
hefur verið flutt út til
Spánar, í misjafnlega
miklu magni þó. En
það var reyndar aldrei
ætlunin að flytja út í
miklu magni heldur
selja hágæða vöru til
þess hóps sem setur
iðsla sem
Hágæða framle
verðið ekki fyrir sig.
kost á.
Íslendingar eiga
Árið 1997 er
fyrirtækið
braut
ryðjandi í því að
bjóða
veitingahúsum
staðlaðar saltfisksteikur
að hætti Spán
verja og
eru mörg bestu veitinga
hús landsins nú orðnir
fastir áskrifendur að salt
Afurður er seld erl
fiskinum frá Ektafiski.
endis og ný tur
þar vaxandi vinsæ
lda.
Í upp
hafi árs 2006
var gamalt frysti
hús
á Hauga
nesi keypt og
því breytt í full
komið
eld
hús sem stenst
ströngustu kröfur í
matvælavinnslu. Fram
leiðsla á til
búnum
réttum hófst í byrjun
árs 2007 og þá ekki
Fallegur salfiskur
bíður frekari
bara til
búnum salt
meðhöndlunr og
pökkunnar.
fiskréttum, heldur úr
allskonar
ljúffengu
sjávarfangi.
Stefna
og framtíðarsýn Ektafisks er að halda flokks saltfisk og aðrar
sig við gamla framleiðsluhefðina og sjávarafurðir sem standast allar kröfur
bjóða áfram neytendum upp á fyrsta um gæði og bragð.

Gæðavörur
fyrir
sjávarútveginn
Breitt úrval
atvinnutækja

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Doosan báta- og skipavélar

Stema kerrur
r
FPT bátavélar

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

„
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LAXAR FISKELDI SLÁTRA UM 700
TONNUM Á DJÚPAVOGI Á ÞESSU ÁRI

L

axar Fiskeldi vinna nú að undir
búningi laxeldis í Reyðarfirði
og Fáskrúðsfirði. Fyrirtækið
er með laxaseiði í eigin seiðastöð í
Ölfusi og settu út fyrstu seiði í sjó
kvíar í Reyðarfirði vorið 2017. Í frétt
Fiskeldisblaðsins segir að fyrirtækið
sé með leyfi til 6.000 tonna ársfram
leiðslu en hefur þegar hafið undir
búning stækkunar þess og hyggur á
allt að 25.000 tonna framleiðslu þegar

fram í sækir. Hjá fyrirtækinu starfa
nú 25 manns og reiknað er með að
um 60 manns muni starfa hjá Löxum
innan tveggja ára og annars eins fjöldi
í vinnslu og verktöku.
Helgi G. Sigurðsson segir að verið
sé að auka fjár
festinguna í seiða
eldinu. Stefnt sé að því að setja út um
2 milljónir seiða í Reyðarfirði í sumar.
Það sé hröð þróun í eldinu og bæði
Norðmenn og Færeyingar hafa verið

Það sé hröð
þróun í
eldinu og bæði
Norðmenn og
Færeyingar hafa
verið að setja út
stærri seiði í sjó.
Það hafi jákvæð
áhrif á ýmsa þætti
eldisins, minnki
áhættu af ýmsu tagi
og sé hagkvæmt.
að setja út stærri seiði í sjó. Það hafi
já
kvæð á
hrif á ýmsa þætti eldisins,
minnki áhættu af ýmsu tagi og sé hag
kvæmt.
Unnið er að því að setja út fleiri
kvíar og von er á nýju fóðurskipi til
landsins næsta vor. Í dag eru 5 kvíar
í notkun en þær verða 15 á þessu ári.
Slátrun hefst næsta haust og verður
slátrað um 700 tonnum hjá hjá Bú
landstindi á Djúpavogi en Laxar verða
þar í samstarfi við Fiskeldi Austfjarða.
Reiknað er með 11.000 tonna slátrun
árið 2019.
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Fiskeldi þarf mögulega
að taka þátt í úboði

Á

form fyrirtækja um fiskeldi í
Seyðisfirði, Mjóafirði, Norð
fjarðarflóa,
Önundarfirði,
Jökulfjörðum og Eyjafirði gætu hæg
lega verið í uppnámi. Ástæðan er sú
að ef frumvarpsdrög um útboðskerfi
á fiskeldissvæðum verða samþykkt
óbreytt eru áætlanir áætlanir um fisk
eldi í hættu. Þetta sagði Einar K Guð
finnsson, formaður Landssambands
fiskeldisstöðva, nýlega á RÚV.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu
neytið hefur kynnt drög að frumvarpi
um lagabreytingar sem snúa að fisk
eldi. Þeim er ætlað að auka sátt um
greinina og koma á nýju útboðskerfi.
Hafrannsóknastofnun myndi skipta
fjörðum í eldissvæði, þau yrðu aug
lýst og á
lit
legasta um
sóknin valin.
Útboðskerfið myndi hins vegar ekki
gilda um fjölda umsókna sem þegar
eru komnar til Matvælastofnunar. Ef
firðirnir hafa verið burðarþolsmetnir
halda umsóknirnar velli, annars ekki.
Dæmi eru um að fyrirtæki hafi lagt
mikla vinnu í matsáætlanir í fjörðum
án burðarþolsmats og gætu þau þurft
að taka þátt í útboði. Þetta á við um
Seyðis
fjörð, Mjóa
fjörð og Norð
fjarðarflóa þar sem Fiskeldi Austfjarða
er með sam
þykkta mats
á
ætlun en
reyndar 200 tonna leyfi í Seyðisfirði.
Aukin áform þar fóru í útboðsferli. Í
Önundarfirði er fyrirtækið S47 með
eldisleyfi fyrir regnbogasilung en gæti
mögulega ekki haslað sér völl í laxeldi
nema fara á byrjunarreit, yrðu drögin
samþykkt óbreytt.
Allar þjóðir sem geta komið því
við stunda fiskeldi. Ástæðurnar liggja í
augum uppi. Það er vaxandi fæðuþörf
i heiminum, eftirspurn eykst ár frá ári,
lífs
kjör á heims
vísu hafa batnað og
eftirspurninni eftir aukinni fæðuþörf
verður ekki mætt nema að fiskeldi sé
stundað. Enda er vandfundin önnur
betri né vistvænni leið, en fiskeldið
til þess að framleiða mat fyrir mann
kynið.
Einar K. Guðfinnsson, formaður
stjórnar Landssambands fiskeldis
stöðva, segir það varla til
viljun að
þjóðirnar við Atlantshafið leggi allar
á
herslu á að auka fisk
eldið. Það er
sama hvar borið er niður; í Noregi,
Færeyjum, Kanada, Írlandi, Skotlandi
eða Banda
ríkjunum. Alls staðar er
sömu sögu að segja. Stjórnvöld þessara
ríkja móta sér stefnu um aukna fisk
eldisframleiðslu. Þar eru tækifærin og
möguleikarnir.

Etirbátar en margt
þó tekist vel

,,Við Ís
lendingar höfum verið
eftir
bátar þegar kemur að fisk
eldis
málunum. Það mun vonandi breytast
á komandi árum. Hér eru nefnilega
miklir mögu
leikar fyrir hendi, sem
geta á allra næstu árum gjör
breytt
myndinni, ef vel er á málum haldið.
Margt hefur tekist vel til hér á landi
á sviði fiskeldis, því má ekki gleyma
og tækifærin ærin. Þannig erum við
Íslendingar algjörlega í fararbroddi
þegar kemur að bleikjueldi. Aðstæður
okkar eru á margan hátt hagfelldar.
Þekking á sviði fiskvinnslu og með
höndlunar á fiski er framúrskarandi,
heita vatnið okkar skapar okkur
möguleika og vogskorin strandlengjan
hentar víða vel til fiskeldis.“

Skilgreind fiskeldissvæði
frá árinu 2004

,,Við höfum nú allt frá árinu 2004
skil
greint svæði sem heimil eru til
fiskeldis í sjó. Þar er um að ræða í
meginatriðum Vestfirði og hluta Aust
fjarða, auk annarra afmarkaðra svæða.
Þessi ákvörðun var á sínum tíma tekin

til þess að draga úr mögulegri áhættu
fyrir villta laxa
stofna. Um þessa
ákvörðun hefur ríkt ágætur friður og
því eðlilegt að fiskeldisfyrirtækin sem
nú eru að hasla sér völl hafi álitið að
unnt væri að byggja upp starfsemi sína
á svæðum sem löngu eru skilgreind af
hálfu stjórnvalda sem fiskeldissvæði.“

Miklar kröfur gerðar til fisk
eldisins

Mjög ríkar kröfur eru gerðar til
fiskeldisfyrirtækjanna með lögum,
reglu
gerðum og öðrum stjórn
sýslu
á
kvörðunum. Til grund
vallar þarf
að liggja burðarþolsmat á einstökum
fjörðum, þar sem á
kvarðað er það
magn eldis
fisks sem er sam
rýman
legt lífríki viðkomandi svæðis. ,,Jafn
framt hefur verið reiknuð út áhætta
sem fiskeldi gæti haft í för með sér
fyrir villta laxa
stofna,“ segir Einar.
,,Ekki er til neitt sambærilegt í öðrum
löndum. Þá gilda mjög strangar reglur
um fyrirkomulag fiskeldisins, eftirlit
stjórnvalda og áfram má telja.“

Áhættumatið sýndi fram á
að möguleg áhætta er
staðbundin

„Áhættumat
Hafrannsókna
stofnunar, sem kunn
gert var nú í
sumar var á margan hátt mjög merki
legt. Þar var í fyrsta sinn sýnt fram á að
möguleg áhætta fyrir villta laxastofna
er ákafl ega takmörkuð og algjörlega
svæðisbundin. Þetta er algjörlega
gangstætt því sem löngum hefur verið
haldið fram. Meginniðurstaða áhættu
matsins er að fiskeldi af stærðargráðu
þeirri sem burðar
þols
mat gerir ráð
fyrir, 130 þúsund tonn, hafi nær engin
á
hrif á árnar, með þremur undan
tekningum. Og það eru þessar þrjár
undantekningar sem valda því að Haf
rannsóknastofnunin mælir ekki með
fiskeldi í Ísafjarðardjúpi og leggur til
30 þúsund tonnum minna eldi í Aust
fjörðum en burðarþolsmatið gerði ráð
fyrir. Alls er um að ræða 60 þúsund
tonnum minna eldi en vonir stóðu til.
Þetta var auðvitað áfall fyrir fisk
eldið, byggðirnar í sem í hlut eiga og
efnahagslega hagsmuni þjóðarbúsins.
60 þúsund tonna fiskeldi gæti nefni
lega þýtt um 50 milljarða útflutnings
verðmæti, sem er álíka tekjur og við
fáum af gjörvallri uppsjávarveiði
okkar á loðnu, síld, makríl og kol
munna. 60 þúsund tonna eldi gæti líka
skapað um sex til sjö hundruð störf.
Það munar um minna.
En það er ýmsilegt til ráða. Af
staða okkar fisk
eldis
manna er klár
lega sú að við viljum vinna að okkar
uppbyggingu í góðri sátt. Við höfum
lagt fram til
lögur að breyttu eldis
fyrirkomulagi og mótvægisaðgerðum,
til þess að unnt verði að auka fisk
eldismöguleikanna umfram það sem
áhættumatið kveður á um. Við erum
sannfærð um að slíkt sé unnt og viljum
mikið á okkur leggja í því sambandi.
Þó við Ís
lendingar höfum verið
eftir
bátar ná
granna okkar á síðustu
árum á fiskeldissviðinu eigum við alla
möguleika á að hasla okkur völl með
eftir
tektar
verðum hætti á komandi
árum. Miklar framfarir hafa átt sér
stað og eiga sér stað á sviði alls fisk
eldisbúnaðar á ári hverju. Margir telja
einnig að við munum sjá fljót
lega
byltingu á sviði þrílitna fisks sem gjör
breyti möguleikunum jafnframt.
Það eru því allar líkur á að innan
fárra ári geti fiskeldið orðið okkur álíka
verð
mætt og út
flutningur á þorski
og þorskafurðum. Það er því mikið í
húfi að vel takist til og stjórnvöld sýni
þessari vaxtar
grein skilning,“ segir
Einar K. Guðfinnsson.
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Marúlfur á Dalvík er með fjölbreyttar
afurðir á erlendum mörkuðum
Flökin koma af færibandi í vatnskar og bíða frekari vinnslu og pakkningar.

Starfsmenn Marúlfs pakka framleiðslunni til útflutnings.

F

iskvinnslufyrirtækið Marúlfur
á Dal
vík vinnur ýmsar fisk
tegundir og fara af
urðirnar
nánast allar til til útflutnings. Nýlega
var fyrirtækið heimsótt og þá var verið
að vinna ufsa sem veiðist nokkuð jafnt
yfir árið þrátt fyrir að mesta álagið sé
frá maí fram á haustið. Framkvæmda
stjórinn, Guð
mundur St. Jóns
son,
segir að mikil áhersla sé lögð á vinnslu
á steinbít en hann fæst ekki alltaf á

fiskmörkuðuðum svo þá er verið að
vinna aðrar fisktegundir.
,,Við höfum verið að vinna þorsk
hrogn og grásleppu. Þorskhrognaver
tíðin nær frá áramótum fram í byrjun
apríl og grá
sleppu
ver
tíðin frá lok
mars fram á vorið. Tarnirnar kringum
hverja fisktegund eru kannski tveir til
þrír mánuðir. Marúlfur lausfrystir öll
þorskhrogn fyrir markað í Evrópu en
grásleppuhveljan er blokkfryst fyrir

markað í Asíu. Grásleppuhrognin eru
send fersk til Siglufjarðar þar sem þau
eru söltuð hjá Sverri Björnssyni ehf.
og fara öll til stórs kaupanda í Sví
þjóð, steinbítsafurðirnar fara aðallega
á markað í Frakklandi og Þýskalandi
en við skerum hann mest niður í 140
til 200 gramma bita í 5 og 10kg kassa.
Frakkar kaupa mest af hnakka
stykkjunum m frá okkur sem er lúxu
svara en eftir að varan kemur út er hún

Hlýraflök í afþýðingu.

stundum unnin að óskum viðskipta
vina þeirra fyrir
tækja sem kaupa
vöruna af okkur,“ segir Guðmundur.

Fær Marúlfur alltaf nóg
hráefni til vinnslu á hverjum
tíma?

Já, það hefur gengið mjög vel.
Stundum höfum við líka fengið frostin
steinbít og hlýra til vinnslu og þíðum
hann þá upp hér en vinnslan hefur

Færanlegir
lausfrystar
Allt í einum gám! Auðveldar fjármögnun
Auðvelt að flytja á milli staða. Öflug frysting

ekki stöðvast í mjög lengi vegna hrá
efnisskorts. En auðvitað þurfum við
að vera stöðugt vakandi yfir framboði
fisk
markaða allt í kringum landið.
Við höfum markað fyrir alla okkar
fram
leiðslu en auð
vitað getur hún
verið nokkuð sveiflubundin og þá er
stundum gott að vera tilbúin að mæta
þeim sveiflum með því að eiga ein
hvern lager,“ segir Guð
mundur St.
Jónsson.

á Íslandi!
Áratuga reynsla
Lágværari
Ódýrari

Ísvélar
Öflugar

Amerískar
Hagkvæmar!

Ammoníak
Stærsti og virtasti
Hægt að fá
í laxaútgáfu

framleiðandi heims
Leitaðu tilboða!

íshúsið ishusid.is

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Sjávarútvegur
undirstaða velferðar
HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

sweet
chili geí rð
ir bbq
boði
FJARÐABYGGÐ

899
Aðeins

krónur

HVALUR HF.

Meltz
+ r
franska

+

gos

Seyðisfjarðarkaupstaður

Við styðjum heilshugar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

um heilshugar
Við styðjum heilshugar

i sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
slensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Hafmeyjan
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Hlýri er stundum sem meðafli en hann er steinbítstegund, töluvert stærri en steinbítur og er við kynþroska 70 - 90 sm og 4-8 kg.
Hann getur orðið allt að 180 sm og 26 kg. Hlýri er gulbrúnn og flekkóttur. Roð hlýra er sterkara en á steinbít og hentar því betur
til skinngerðar.

ENDURVIGTUN Á FISKAFLA

- staðhæfingum um kerfisbundið svindl hafnað af SFS

S

amtök fyrirtækja í sjávarútvegi,
SFS, hafa tekið saman stutt yfir
lit um vigtun og endurvigtun
á afla. Niður
staðan er sú að fyrir
liggjandi gögn og út
tektir stað
festa
að fram
kvæmdin og fram
fylgni við
ákvæði laganna er almennt til fyrir
myndar. Stað
hæfingar um kerfis
bundið svindl í vigtun eru því rangar.
SFS bendir á eftirfarandi atriði: Nú
verandi fyrirkomulag endurvigtunar
hefur reynst vel og stuðlað að meiri
gæðum og auknu verð
mæti sjávar
arfurða

„

Gögnin gefa
því ekki
vísbendingar um
®
að kerfisbundið
sé
verið að upplýsa
ranglega um hærra
íshlutfall þannig
að afli sé skráður
minni en hann í
raun er.

- Endurvigtun afla er órjúfanlegur hluti
þeirrar keðju að skrá rétt hvaða afli
berst að landi
- Fyrirliggjandi gögn og úttektir stað
festa að framkvæmd og framfylgni við
á
kvæði laga um endur
vigtun er al
mennt til fyrirmyndar
- Gögn gefa ekki vísbendingar um að
kerfisbundið sé verið að upplýsa rang
lega um hærra íshlutfall þannig að afli
sé skráður minni en hann í raun er
- Vísbendingar eru um að fáir aðilar
standi að baki meginhluta frávika sem
finnast
- Engin rök standa til þess að ráðast í
grundvallarbreytingar á núgildandi
framkvæmd
- Stofnvísitala þorsks hefur ekki verið
hærri frá því að mælingar hófust árið
1996

Forsvaranleg umgengni

Fyrir
tæki í sjávar
út
vegi eiga allt
undir því að umgengni við sjávarauð
lindina sé forsvaranleg og ábyrg. Í því
felst meðal annars að rétt sé greint
frá því hversu mikið er dregið úr sjó.
Rétt skráning afla er ein for
senda
þess að fiskveiðistjórnunarkerfið virki
eins og því er ætlað og veiðarnar séu
sjálfbærar. Sé litið til nýjustu frétta

®

Einstakur

Rétti tíminn

Framk væmd almennt til
fyrirmyndar

fyrir Rightlux um borð ?

Hágæða LED kastarar frá aðeins kr. 89.900

Rétti tíminn
Meira öryggi Rétti
og afköst
með
tíminn
Rétti
tíminn
®

skráður minni en hann í raun er.
Í janúar til og með mars á sl. ári
voru gerðar 28 mælingar hjá 22 fyrir
tækjum úr afla samtals 26 skipa. Þarna
sést að íshlutfall er frá því að vera
5 prósentu
stigum hærra við eftir
lit en það var í aflanum að jafnaði á
tíma
bilinu, niður í að vera rúmum
12 prósentustigum lægra. Hver fisk
tegund er mæld sér
stak
lega þar
sem mis
munandi getur verið, eftir
tegundum, hversu mikið ísað er. Vegið
meðaltalsfrávik tímabilsins var 2,38%
lægri ís
prósenta en að jafnaði við
endurvigtun.
Næsta birting Fiskistofu náði yfir
tímabilið apríl til maí. Þá voru gerðar
25 mælingar hjá 20 aðilum. Þrettán
mælingar sýndu ís
hlut
fall sem var
hærra en vegið meðaltal. Íshlutfall var
frá því að vera 5 prósentustigum lægra
upp í það að vera tæpum 5 prósentu
stigum hærra í einstökum mælingum.
Fjór
tán mælingar voru gerðar yfir
sumarmánuðina hjá samtals 9 aðilum.
Það vekur athygli að töluvert mörg til
felli voru þar sem íshlutfall er lægra en
hið vegna meðaltal.
Næsta tíma
bil sem Fiski
stofa
birti nær frá september til október
loka. Þar má sjá 29 mælingar hjá
22 aðilum. Einungis 12 mælingar
sýna lægra íshlutfall þegar eftirlit er
á staðnum miðað við meðal
tal og
munurinn er mestur rúm 3 prósentu
stig en í 8 mælingum er munurinn
undir 2 prósentu
stigum. Í 17 til
vikum er hlut
fall íss við yfir
stöðu
hærra en meðaltal.
Síðasta tíma
bilið sem Fiski
stofa
nær yfir síðustu tvo mánuði ársins
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18 fyrirtækjum. Þarna má sjá að 17
mælingar sýna lægra íshlutfall en af
þeim er vel yfir helmingur undir 3
prósentustigum.
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um hærra íshlutfall þannig að afli sé kvæmd.

yggi og afköst
®

af ástandi þorskstofnsins við Ísland,
þá hefur endur
reisn hans gengið
vel. Reyndar svo vel að stofnvísitala
þorsks hefur ekki verið hærri frá því
að mælingar hófust árið 1996.
Endurvigtun afla er órjúfanlegur
hluti þeirrar keðju að skrá rétt hvaða
afli berst að landi. Útgerðir ráða því
hversu mikill ís er notaður þegar
skip er að veiðum. Það veltur á ýmsu;
fisktegund, fiskimiðum, árstíma,
tegund skips, lengd úthalds, kröfum
kaupanda, hitastigi í lest og körum og
hversu lengi aflinn er geymdur eftir að
honum er landað og áður en hann er
unninn. Það eru því fjölmargir þættir
sem skýrt geta muninn á því hversu
mikinn ís menn vilja nota. Ís gegnir
veigamiklu og margþættu hlutverki
í að viðhalda gæðum fisks og tryggja
þar með sem hæst verð fyrir afurðina.
Hann nýtist bæði sem kælimiðill og
til ræstingar, því ís heldur fiski að
skildum fyrir rásir fyrir ís
bræðslu
vatn, sem getur verið mengað blóði og
slori og valdið skemmdum.

sjávararfurða. Eftir að í land er komið
er fiskiker vigtað á hafnarvog, ekið er
með það inn í vinnslu, ísinn tekinn frá
og aflinn vigtaður. Þessi síðari vigtun
er kölluð endurvigtun og hún tryggir
ná
kvæma vigtun og flokkun afla.
Niðurstaðan úr henni dregst frá afla
marki viðkomandi skips.
Leyfi til endurvigtunar er gefið út
af Fiskistofu. Það eru löggiltir vigtar
menn sem sjá um hana og að færa til
bókar rétt magn afla. Fiskistofa hefur
eftir
lit með því að vigtar
búnaður
uppfylli kröfur og skilyrði um vigtun
og skráningu sjávar
afla. Sér
stakar
hæfniskröfur eru gerðar til löggiltra
vigtarmanna og Fiskistofa hefur eftir
lit með því að ákvæðum laga sé fylgt
þegar kemur að endurvigtun.
Árið 2015 varð lagt fram frumvarp
til breytinga á lögum nr. 57/1996 um
um
gengni um nytja
stofna sjávar og
ýmsum öðrum lögum. Frum
varpið
fól í sér umfangsmiklar og verulegar
breytingar á kerfi vigtunar. SFS gerðu
athugasemdir við grundvallarþætti
í nefndu frumvarpi og lögðu til að
vigtar
mál
efni yrðu tekin til endur
skoðunar í heild í samvinnu við at
vinnugreinina með það að markmiði
að tryggja rétta vigtun, gæði og há
mörkun verðmæta sjávarafurða. Sam
tökin hafa ávallt lagt áherslu á að allir
eigi að spila eftir sömu leik
reglum
og brot eigi ekki að líðast. Taka beri
á undantekningartilfellum af fag
mennsku og festu en ekki að umbylta
kerfinu á kostnað atvinnugreinarinnar
í heild. Fyrrgreint frumvarp varð ekki
að lögum á þeim tíma.
Sumarið 2017 voru gerðar laga
breytingar er vörðuðu fram
kvæmd,
eftirlit og viðurlög vegna brota gegn
á
kvæðum laga og reglu
gerða um
endur
vigtun. Eftir
lit var hert og
viðurlög þyngd. Fiskistofu hefur nú
heimild til að fylgjast með allri vigtun
vigtunarleyfishafa í allt að sex vikur
ef hann yrði uppvís að verulegu frá
viki á íshlutfalli í afla skips miðað við
meðaltal í fyrri löndunum. Vigtunar
leyfishafi ber allan kostnað af eftirliti
þennan tíma. Sé um ítrekuð, veruleg
frávik að ræða, skal Fiskistofa aftur
kalla vigtunarleyfi hjá viðkomandi í
allt að eitt ár.
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Bolfiski landað í Grindavíkurhöfn. Ekki er mikinn ís að sjá.

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.
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