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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

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

HVERT ER AFRÁN HVALA?
Nýting hvalastofna hefur verið mjög til umræðu að undanförnu eftir að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands birti skýrslu um
þjóðhagsleg áhrif hvalveiða. Ljóst er að stórhvelum hefur fjölgað gífurlega í hafinu umhverfis Ísland á undanförnum áratugum enda
nánast alfriðaðir fyrir veiðum. Á sama tíma hefur orðið hrun í veiðum á úthafskarfa og loðnu. Forsíðumyndin er af Hval 8 að koma
með tvær langreyðar að landi í Hvalfirði.
Sjá nánar leiðara og miðopnu.

Saga ævi afa
Bjarna Ben.

Trilluútgerð á
Skaganum

Kleifabergið fiskar

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

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

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

Jóhannes Simonsen formaður Sæljóns – félags smábátaeigenda á Akranesi:

Eru þeir að éta
okkur út á gaddinn?

„FYRIRHUGAÐAR SVÆÐALOKANIR Í FAXAFLÓA MUNU
ENDANLEGA DREPA SMÁBÁTAÚTGERÐ Á SKAGANUM“

Ný skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um þjóðhagsleg
áhrif hvalveiða er um margt áhugaverð. Hún
staðfestir það sem vitað er fyrir löngu að hvalveiðar
Íslendinga hafa engin áhrif á ferðaþjónustu né
ímynd Íslands á erlendum vettvangi. Það er líka
áhugavert að sjá að hvalaskoðun skapar eintóm
láglaunastörf á meðan góð laun eru í hvalveiðum,
hvalskurði og vinnslu hvalaafurða.
Gríðarleg fjölgun stórhvela við landið, eftir að þeim var fækkað með
veiðum fyrir rúmri öld síðan, hlýtur að vera eitthvað sem þarf að ræða.
Að langreyðinni undanskilinni þá hafa þessar tegundir verið friðaðar um
áratuga skeið. Veiðar á langreyðum eru svo óverulegar að fráleitt er að
halda því fram að þeirri tegund sé ógnað á nokkurn hátt.
Þessi stórhveli þurfa milljónir á milljónir tonna af æti á hverju ári. Enda
eru þetta engar smáskepnur, eru með heitt blóð og lifa í ísköldum sjó og
þurfa að brenna miklu til að halda uppi líkamshita og eiga orku í ferðir
sínar og ætisleit. Við vitum að geysimikið er af hnúfubökum og fleiri
tegundum á loðnuslóðum. Sömuleiðis eru langreyðarnar aðsópsmiklar í
sama æti og úthafskarfinn. Hrun hefur orðið í veiðum bæði á loðnu og
úthafskarfa. Ef fram fer sem horfir þá heyra veiðar úr þessum stofnum
brátt sögunni til. Hrynji loðnan endanlega þá er það mjög þungt högg
fyrir lífríkið á grunnslóð Íslands.
Hvort þessu eigi hins vegar að svara með því að leggja í stórauknar
hvalveiðar til að veiða stórhvelastofnana niður er hins vegar vafasamt.
Líklega myndi slíkt kalla á mikla alþjóðlega fordæmingu. Að óbreyttu
stefnir í vanda.
Kannski er helsta vonin sú að hvalirnir éti sjálfa sig út á gaddinn eftir að
stofnar þeirra verða svo stórir að þeir klári allt æti og verði hungurmorða.
Spurningin er bara hvort þeir verði búnir að éta okkur út á gaddinn áður
en það gerist?
Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

Jóhannes Simonsen vélaverkfræðingur hjá Skaginn3X er formaður
Sæljóns - félags smábátaeigenda á Akranesi. Hér er hann með Glódísi
AK, trillu sína í bakgrunni í Akraneshöfn.

Einnig í nýjasta Brimfaxa

V

iðtal þetta sem við Jóhannes
Somonsen er tekið og skrifað af
Magnúsi Þór Hafsteinssyni ritstjóra
Öldunnar. Það birtist einnig í Brimfaxa,
félagsblaði Landssambands smábátaeigenda
(LS) sem kom út rétt fyrir nýliðin jól og var
dreift til allra félagsmanna LS og velunnara.
Í þessu jólablaði 2018 kennir ýmissa grasa:
Þar má nefna skorinorðan leiðara eftir Axel
Helgason formann LS og yfirgripsmikinn
pistil Arnar Pálssonar framkvæmdastjóra
um stöðu mála. Auk viðtalsins við Jóhannes
Simonsen er viðtal við Árna M. Mathiesen,

f.v. sjávarútvegsráðherra og núverandi
aðstoðarmann
framkvæmdastjóra
fiskveiði- og fiskeldisdeildar FAO,
(Matvælastofnunar
Sameinuðu
þjóðanna). Fjallað er um stöðu
strandveiðimanna, smábátaveiðimanna
og frumbyggja á Indlandi. Harðorð
grein er birt eftir Magnús Jónsson, f.v.
Veðurstofustjóra um togveiðar í kálgörðum
Skagafjarðar. Síðast en ekki síst má nefna að
birtar eru niðurstöður skoðanakönnunar
Gallup um grásleppuveiðarnar sem kynnt
var á aðalfundi LS í október.

U

ndanfarin tvö ár
hefur Jóhannes
S i m o n s e n
gegnt formennsku í Sæljóni – félagi
smábátaeigenda á Akranesi. Við
tókum hann tali og báðum hann fyrst
um að segja aðeins deili á sjálfum sér:
„Ég er fæddur í Þórshöfn í Færeyjum
„Tórshavn“ í febrúar 1965. Eftir að ég
var búinn með menntaskólann fór ég í
smá heimsókn til Íslands. Það var 1985.
Þá kynntist ég Þórdísi Skúladóttur sem
er konan mín í dag. Ég flutti til Íslands
og Akraness og var tvö ár á togaranum
Skipaskaga AK. Síðan var mér boðið
pláss á frystitogaranum Örvari HU á
Skagaströnd. Þá var það talið eitt besta

pláss á togara eða frystitogara á Íslandi.
Ég tók því og var þar frá 1988 til 1997. Þá
ákvað ég að fara í nám í vélaverkfræði
í Árósum í Danmörku. Ég kláraði það
nám. Fljótlega upp úr aldamótum 2000
hóf ég svo störf hjá Ingólfi Árnasyni
í
sjávarútvegstæknifyrirtækinu
Skaganum hér á Akranesi. Það
fyrirtæki var þá tiltölulega nýtt. Þar hef
ég unnið síðan, í ein 18 ár nú að telja.“

Alla tíð tengdur sjónum

Jóhannes hefur þannig tekið þátt
í iðnaðarævintýrinu sem nú heitir
Skaginn3X. Það fyrirtæki er löngu
þekkt fyrir tækjabúnað sinn fyrir skip
og fiskvinnslur í landi. Í dag er það

MATVÆLARÁÐGJÖF

með framleiðslu á búnaði á Akranesi
og Ísafirði. Viðskiptavinirnir eru út
um allan heim. „Ég starfa í dag við að
hanna þann búnað sem Skaginn3X
framleiðir. Þannig séð má segja að ég
sé mjög tengdur við sjávarútveginn.
Ég hef reyndar verið það alla tíð,“ segir
Jóhannes. „Ég hef alltaf átt eigin smábát
undir sex metrum, eiginlega allt frá því
ég man eftir mér, sem ég hef notað til
að veiða í soðið.“
Sjómennska og sjósókn hefur
þannig ávallt blundað í Jóhannesi
þó hann hafi á sínum tíma tekið þá
ákvörðun að mennta sig svo hann
kæmist í land. Þessi áhugi varð til þess
að hann ákvað með Marínó syni sínum
fyrir þremur árum síðan að festa kaup
á strandveiðitrillunni Glódísi. „Fyrsta
sumarið sem við gerðum hana út, 2016,
voru fáir dagar sem við gátum notað
til róðra en við fengum þó 16 tonn í
heildina. Sumarið 2017 vorum við svo
með 26 tonn. Þá byrjuðum við ekki
fyrr en 1. júní. Við höfðum fengið leyfi
til grjótkrabbaveiða í Faxaflóa. Þetta
var tilraunaveiðiskapur á nýrri tegund
á Íslandmiðum en það gekk ekki.
Vandamálið með grjótkrabbann er að
það finnast eiginlega engir kaupendur.
Við vorum þó með þetta leyfi í tvö ár og
lönduðum nokkrum kröbbum, segir
Jóhannes og hlær: „Þetta var ekkert
nema kostnaðurinn.“

Feðgar í útgerð

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

Besta strandveiðivertíð þeirra
feðga til þessa var svo nú í sumar.
„Við veiddum alls rétt rúm 30 tonn
þó dögunum hefði fækkað frá 2017.“
Tilögun þeirra er sú að skiptast á að
vera með bátinn á strandveiðunum.
„Marinó er annars sjómaður í
fullu starfi. Hann er nú að róa með
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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

TENGDU 2 SÍMA VIÐ
HEYRNARHLÍFINA
Heyrnarhlíf með Bluetooth® MultiPoint.
Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin
útilokar allan umhverfishávaða.

Kemi ehf | Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | kemi@kemi.is | www.kemi.is
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Komið til hafnar á Akranesi. Glódísin er óneitanlega laglegt fley og
verklegur strandveiðibátur. Hér eru það Skagamennirnir Marínó Freyr
Jóhannesson sem er stýrið og Hallgrímur Guðmundsson á dekki.

Eymari Einarssyni skipstjóra og
útgerðarmanni á Ebba AK. Þeir eru á
línu og gengur vel. Annars hafa þeir
stundað nokkuð veiðar á sæbjúbum
í Faxaflóanum. Þegar þeir á Ebba
fara í sumarfrí þá tekur Marínó svo
við Glódísinni fyrstu tvo mánuði
strandveiðatímabilsins og síðan teak
ég restina. Þetta er mitt sumarfrí frá
vinnunni hjá Skaganum3X. Það er ekki
hægt að slíta sig frá sjónum og þetta er
ágætis líkamsrækt.“
Síðan þeir feðgar keyptu Glódísi
hafa þeir lagt töluverða vinnu í
að endurbæta bátinn. Hann er nú
palldekkaður með góðu þilfarsplássi,
lúgum í þilfari og sérsmíðuð kör undir.
„Við fullnýtum þannig lestarrýmið.
Síðan erum við búnir að setja nýja
og stærri vél í bátinn. Glódís er
síðan vel tækjum búinn í brú, það er
tvöfalt af öllu. Tvö siglingatæki, tveir
dýptarmælar og tvær talstöðvar.“
Þegar við skoðum þennan fallega
og vel búna bát kemur fram í máli
Jóhannesar að þeir fegðar hafa meiri
áætlanir á prjónunum. „Það er svona í
deiglunni að stækka við okkur, strákinn
langar til að gera út sjálfur og ég stend
með honum í því.“

Mikil hnignun í
útgerð á Akranesi

Eins og kom fram í upphafi

viðtalsins þá hefur Jóhannes Simonsen
gegnt formennsku í Sæljóni síðustu
tvö árin. „Ég svo líka formaður
Sjóstangveiðifélags Akraness,“ hlær
hann við þegar við byrjum að ræða
félagsmálin.
Sem formaður hagsmunafélags
smábátaeigenda á Akranesi má
segja að hann sé nú í forsvari fyrir
félag sem veikist ár frá ári. Útgerð á
Akranesi er vart svipur hjá sjón miðað
við það sem áður var þegar höfnin
iðaði af lífi þar sem bæði smábátar
og stærri fiskiskip komu og fóru alla
daga ársins. Fyrir nokkrum árum
var Haraldur Böðvarsson eitt stærsta
og blómlegasta útgerðarfyrirtæki
landsins. Það hvarf þegar fyrirtækið
var sameinað í HB Granda. Nú er
aðeins lítils háttar landvinnsla á fiski á
Akranesi samanborið við það sem áður
var. Smábátum hefur einnig fækkað
mjög. Fiskmarkaðurinn er enn opinn
en rekstur hans hefur gengið brösótt
vegna þess að svo lítill afli berst á land.
„Jú, það hefur dregið mikið úr hér á
Skaganum og virðist enn vera að dragast
saman,“ segir Jóhannes aðspurður um
þessa þróun. Hann bætir við: „Nú þegar
við erum að tala saman er útlit fyrir að
enn einn smábáturinn sé að hverfa úr
bænum. Það eru menn að vestan að
skoða hann með kaup í huga. Nei, þetta
lítur ekki gæfulega út. Nú er aðeins
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

15 tonna kvóti eftir í krókakerfinu á
Akranesi, allt á einni útgerð. Það svo
einhver kvóti hér á smábátum í stóra
kerfinu. Þetta er ekki gott ástand.“

Svæðalokanir mikil ógn

Ljósasti
punkturinn
í
smábátaútgerðinni á Akranesi nú um
stundir felst í grásleppuveiðunum.
„Það eru nokkrir grásleppubátar
hér á Skaganum. Ætli það séu ekki
einar fimm útgerðir. Það má segja
að hrognkelsaveiðarnar séu það sem
gengur nú hvað best í útgerðinni hér
á Akranesi. En þar eru menn þó að
glíma við að bestu veiðisvæðin út af
Mýrum eru lokuð stóran hluta úr sumri.
Nokkrir æðarbændur þar hafa náð því í
gegn með lobbýisma að fá veiðislóðum
þar lokað fyrir grásleppuveiðum því
þeir fullyrða að það drukkni svo mikið
af fugli í netunum. Við hjá Sæljóni erum
að vinna í því að reyna að fá því banni
aflétt.“
Hér komum við að því sem
Jóhannes telur að nú sé helsta ógnin við
smábátaútgerðina á Akranesi. Það eru
stjórnvaldsaðgerðir sem gætu hreinlega
og endanlega gengið af henni dauðri.
Nýjustu vendingar í málum sem snerta
lokanir á veiðisvæðum smábáta eru þær
að haustið 2015 skipaði sjávarútvegslandbúnaðarráðherra starfshóp til að
gera faglega heildarendurskoðun á
regluverki varðandi notkun veiðarfæra,
veiðisvæða og verndunarsvæða á
Íslandsmiðum. Starfshópurinn skilaði
þann 5. september sl. af sér 190
síðna langri lokaskýrslu um störf sín.
Hana má finna á vef Stjórnarráðsins.
Byggt á innsendum tillögum og
athugasemdum sem og gögnum um
skyndilokanir á grunnslóð vegna línuog handfæraveiða á undanförnum
árum leggur starfshópurinn til að fjölda
verði lokað með reglugerð sem gildi
tímabundið til tveggja til þriggja ára.
Árangur lokananna verði svo metinn að
þeim tíma liðnum.

Þetta kort sýnir tillögur
starfshóps að svæðalokunum
á grunnslóð í Faxaflóa og
Breiðafirði (blá svæði). Gulu
svæðin eru gildandi lokanir
samkvæmt reglugerðum sem
snúa að veiðum með línu og
handfærum.

Yrði dauðadómur

Formanni Sæljóns líst illa á þessar
tillögur. „Menn eru þarna að gæla við það
að vera bara með fastar árstímabundnar
lokanir umhverfis landið óháð öllum
mælingum á fjölda undirmálsfiska. Við
hér á Akranesi erum hins vegar alfarið á
móti því að það sé yfir höfuð stundaðar
svæðalokanir gegn bátum sem veiða
með handfærum. Slíkt á hvergi rétt á
ser og er hvergi gert í heiminum. Þeir
settu fram tillögur um miklu víðfeðmari
lokanir á okkur hér í Faxaflóa heldur en
gert er annars staðar við landið. Hér er
talað um að loka seinni hluta sumars, frá
Þormóðsskeri, við Hjörsey og alveg út á
Arnarstapa og lengst út á Búðagrunn.
Svo er líka lagt til að loka Hvalfirðinum á
besta tíma. Manni hefur næstum dottið
í hug að það hafi verið gert vegna þess að

við hér á Sæljóni mótmæltum þessu svo
öfluglega allt frá fyrstu stundu. Ef það
verður af þeim fyrirhuguðu lokunum
sem kynntar hafa verið í Faxaflóa þá
mun það þýða að smábátaútgerð hér
á Akranesi leggst endanlega af. Það er
nokkuð öruggt. Ástæðan er einfaldlega
sú að þá munu menn loka okkar
bestu veiðisvæðum,“ segir Jóhannes
Simonsen að lokum.
Þess skal svo getið að Landssamband
smábátaeigenda (LS) samþykkti á
aðalfundi sínum 18. og 19. október
sl. harðorð mótmæli gegn „öllum
hugmyndum um lokun svæða
fyrir handfæraveiðum eins og
fram koma í skýrslu starfshóps
um faglega endurskoðun varðandi
notkun veiðarfæra, veiðisvæða og
verndunarsvæða á Íslandsmiðum.“
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UPPNÁM VEGNA NIÐURSKURÐARKRÖFU Á HAFRÓ
Rannsóknaskipið Árni Friðriksson.

N

okkuð írafár varð nú í janúar
þegar til
kynnt var að Haf
rannsóknastofnun væri gert að
hagræða í sínum rekstri og draga úr
kostnaði um 234 milljónir króna. Um
tíma leit út fyrir að rannsóknaskipinu
Bjarna Sæmundssyni yrði lagt og ná
lega tuttugu starfsmönnum sagt upp
störfum.
Þann 11. janúar var svo tilkynnt að
eftir stíf fundahöld með sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra og starfs
fólki Atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytis væri búið að finna fundist
leiðir til að draga úr fyrirhuguðum
niður
skurði hjá stofnuninn þannig
að hvorki þyrfti að segja upp fólki né
leggja rann
sókna
skipinu Bjarna Sæ
mundssyni.
„Þetta er mikill léttir fyrir stjórn og
starfsfólk stofnunarinnar. Eftir stendur
að stofnunin þarf að takast á við hag
ræðingarkröfu sem tilgreind er í fjár
lagafrumvarpi, líkt og aðrar stofnanir.
Áfram veður unnið með ráðuneytinu
til að finna traustari leiðir til að fjár
magna rekstur stofnunarinnar til
framtíðar,” segir í frétt fá stofnuninni.

Vissir þú að…
… þetta er ekki plast?
Tímamótaumbúðirnar frá Enviropack eru eingöngu úr náttúrulegum hráefnum og flokkast
því einfaldlega með öðrum lífrænum úrgangi. Vörurnar eru framleiddar úr sterkju sem fellur
til við framleiðslu á sykri og maís. Þær eru 100% niðurbrjótanlegar. Með góðu úrvali af
einnota umhverfisvænum umbúðum vill Oddi stuðla að minnkun myndunar úrgangs í þágu
náttúrunnar.
Góður árangur í rekstri byggir á skynsamlegum ákvörðunum. Áratuga þekking okkar
og reynsla tryggja þér fyrsta flokks ráðgjöf og aðstoð við greiningu á þínum þörfum.
Hafðu samband og leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna þá lausn sem
hentar þínum rekstri best.

ÁRNASYNIR

Efling hafrannsókna

Geta brotnað
niður á 12 vikum

Minna kolefnisspor
en af öðrum einnota
umbúðum

Hafðu samband fyrir nánari upplýsingar - s. 515-5000

www.oddi.is
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ú umræða sem átti sér stað í
upphafi þessa árs um fjárframlög
til Hafrannsóknastofnunar var
til þess fallin að varpa skýru ljósi á
ýmsa veikleika varðandi það hvernig
stofnunin hefur verið fjármögnuð
undanfarin ár. Ber þar helst að nefna
þá staðreynd að stofnunin hefur
verið háð sértekjum sem fást af afla
sem veiddur er umfram heimildir
en þær tekjur hafa lækkað til muna
á síðustu árum og eru grunnur
þess niðurskurðar sem blasti við
stofnuninni í upphafi þess árs.
Samhliða því að tryggja að
Hafrannsóknastofnun geti sinnt
sínu mikilvæga hlutverki með
forsvaranlegum hætti á þessu ári
hefur undanfarna mánuði verið unnið
að breytingu á þessu fyrirkomulagi
þannig að stofnunin verði til
framtíðar fjármögnuð með öðrum
og ábyrgari hætti. Markmið mitt er
að Hafrannsóknastofnun verði ekki
háð sveiflukenndum tekjustofnum
með
tilheyrandi
óvissu
fyrir
kjarnastarfsemina.
Fyrrgreind umræða dró jafnframt
fram hversu mikill einhugur ríkir um
að við Íslendingar stundum öflugar
hafrannsóknir enda eru þær forsenda
sjálfbærrar og ábyrgrar nýtingar
auðlinda hafsins. Í stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar er sérstaklega

kveðið á um eflingu hafrannsókna og
hafa þegar verið stigin markverð skref
í þá veru. Þetta birtist meðal annars í
auknum fjármunum til hafrannsókna
í fjárlögum síðasta árs en þeir
fjármunir nýttust m.a. til að fjármagna
ráðningu þriggja sérfræðinga til að
efla loðnurannsóknir. Einnig má
nefna samhljóða ákvörðun Alþingis
í sumar um að hafin verði smíði
hafrannsóknaskips en sú ákvörðun
markar tímamót í hafrannsóknum
Íslendinga. Á þessu ári verða settar
300 milljónir í smíði skipsins og
3,2 milljarðar til viðbótar árin
2020 og 2021. Loks má nefna að
Hafrannsóknastofnun mun síðar
á þessu ári flytja í nýtt húsnæði í
Hafnarfirði sem er sérhannað fyrir
starfsemina auk þess sem starfsemin
á höfuðborgarsvæðinu færist á einn
stað.
Þrátt fyrir jákvæð skref í eflingu
hafrannsókna á fyrsta ári nýrrar
ríkisstjórnar er verkefninu hvergi
nærri lokið. Við þurfum að halda
áfram á þessari braut enda eru öflugar
hafrannsóknir nauðsynleg undirstaða
verðmætasköpunar í sjávarútvegi.
Ábyrgð stjórnvalda er því mikil og
undir þeirri ábyrgð verður staðið.
Kristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegsráðherra.

Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !
og
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Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu
meðan á smíðinni
OÐ við áhöfn og eigendur
OÐ
OÐstóð
ILB
ILB
ILB

Sunlight T 58
Árgerðir 2016-2017. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
álfelgur, 6 gíra, cruise control, , snúningsstólar, loftkæling
ofl.ofl.
Ótrúlegt verð, frá: 6.490.000.

Sunlight T 64
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
álfelgur, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra,
cruise control , snúningsstólar, loftkæling ofl. ofl.
Ótrúlegt verð, frá: 7.590.000.
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Sunlight T 68
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin,
útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED
lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, loftkæling o.fl.
o.fl. Ótrúlegt verð: 7.990.000.

Sunlight T 69 L
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga
báðum megin, hjónarúm aðgengilegt beggja vegna, fellirúm
í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control,
snúningsstólar, loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 8.190.000.
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Sunlight T 67
S
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga
Á
báðum megin, útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór
b
ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar,ís
loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 7.790.000.
lo
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LMC Breezer H 737 G
Árgerð 2017. Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á
milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra,
cruise control, snúningsstólar, loftkæling, bakkmyndavél
o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 9.980.000.

Dethleffs Trend T 7057 DBM
Árgerð 2018. Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin,
breið inngangshurð með samlæsingu, rafmagnsdrifið fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control,
snúningsstólar, loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 10.890.000.

VW Multivan Startline
V
Árgerð 2015. Markísa m. hliðum, hjólagrind, útdraganleg Á
geymsluskúffa, rúm, 220 V tengi, blindgluggatjöld fram í bíl,g
2 kapteinstólar. Glæsilegt eintak.
2
Ótrúlegt verð: 3.290.000.
Ó

VELKOMIN
OPIÐVERIÐ
UM HELGINA
FRÁ 12-16

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.
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Hafrannsóknastofnun:

UM AFRÁN HVALA VIÐ ÍSLAND OG ÁHRIF
ÞEIRRA Á AFRAKSTUR ANNARRA NYTJASTOFNA
Í

ljósi um
ræðu um skýrslu Hag
fræðistofnunar Háskóla Íslands
um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða
og frétta um að tífalda þurfi hval
veiðar til að þær hafi áhrif á afrakstur
annarra nytja
stofna vill Haf
rann
sóknastofnun taka fram eftirfarandi:

Síðasta tilraun til að meta afrán
hvala við Ís
land (og á að
liggjandi
hafsvæðum) og hugsanleg áhrif þess
var gerð fyrir rúmlega 20 árum. Þá
(1997) birtust tvær tíma
rits
greinar
um málið (Sigurjónsson & Víkings
son 1997, Stefánsson et al. 1997).

Vísbendingar um neik væð
áhrif

Í þeirri fyrr
nefndu var af
rán
þeirra 12 hvalategunda sem finnast
reglu
lega við landið metin um 6
milljónir tonna. Var um þriðjungur
(2 milljónir tonna) afránsins talinn
vera fiskur, rúm
lega fimmtungur
smokkfiskategundir og tæplega
helmingur krabba
dýr (áta). Tak
mörkuð fyrir
liggjandi gögn gáfu
ekki tilefni til nánari sundurliðunar á
fæðusamsetningunni.
Í síðarnefndu greininni frá 1997
var með einföldu fjölstofnalíkani
leitast við að leggja gróft mat á áhrif
þriggja hvalategunda (hrefnu, lang
reyðar og hnúfubaks) á langtíma-af
rakstur stofna þorsks, loðnu og rækju.
Niður
stöðurnar voru háðar mikilli
ó
vissu m.a. vegna gagna
skorts um
fæðusamsetningu hvalanna og fram
tíðar
þróun í stofn
stærðum hvala
stofnanna. Að gefnum for
sendum,

bentu niðurstöðurnar þó til að nei
kvæð á
hrif al
friðunar hvala gætu
verið umtalsverð til lengri tíma litið
bæði hvað varðar loðnu og þorsk.

Afrán hefur aukist

Ofangreindar rannsóknir byggðu
á stofnstærðartölum sem eru orðnar
aldarfjórðungs gamlar. Samkvæmt
talningum undanfarinna áratuga
hafa orðið um
tals
verðar breytingar
á hvalastofnum við landið þó mis
miklar eftir tegundum. Einnig liggja
nú fyrir betri gögn um stofnstærðir
ýmissa tegunda smáhvala svo og um
fæðusamsetningu hrefnu.
Séu útreikningarnir uppfærðir
með nýjustu stofnstærðartölum hefur
afránið í heild aukist og reiknast 7,6
milljónir tonna (þar af 3,3 milljónir
tonna af fiski). Stór
tækustu af
ræningjarnir eru lang
reyður (1,8
milljón tonn), hrefna (1,5 milljón
tonn) og hnúfu
bakur (1,1 milljón
tonn). Þær tegundir sem vitað er til
að éti þorskfiska taka samtals um 735
þúsund tonn af þessum fæðuflokki
samkvæmt þessum útreikningum.
Þar eru at
kvæða
mestar hnýðingur
(384 þúsund tonn) og hrefna (331
þúsund tonn), en einnig hnísa (3
þúsund tonn) og búr
hvalur (65
þúsund tonn).

Óvissan er töluverð

Veruleg óvissa er um margar for
sendur þessara útreikninga og er ekki
unnt að leggja tölulegt mat á óvissu
með fyrir
liggjandi gögnum. Helstu
óvissuþættir varða fæðusamsetningu

margra tegunda, stofnstærðir tann
hvala og við
veru
tíma far
hvala við
landið. Hvalatalningar eru hannaðar
til að fá sem best mat á fjölda skíðis
hvala við landið, einkum nytja
tegundanna lang
reyðar og hrefnu.
Við mat á öðrum tegundum var beitt
varúðarnálgun og þær sennilega van
metnar.
Eins og komið er fram er enn mikil
óvissa um afrán hvala við landið og
enn meiri ó
vissa er um hugsan
leg áhrif á fiskveiðar. Einungis eru
stundaðar veiðar á tveim tegundum
hvala, hrefnu og langreyði. Aflamark
er reiknað sam
kvæmt RMP veiði
stjórnunarkerfi
Alþjóðahvalveiði
ráðsins sem miðar að því að halda
hvalastofnunum í 60% af hámarks
stærð (K).

Veiðar bara brot af kvóta

Frá því að hvalveiðar í atvinnu
skyni hófust að nýju árið 2006 hafa
veiðar verið langt undir settu afla
marki og því ólíklegt að þær hafi haft
nein teljan
leg á
hrif á stofn
stærðir
hvala og þar með afrán þeirra. Verði
hins vegar hvalastofnar fullnýttur í
framtíðinni samkvæmt RMP-veiði
stjórnunarkerfinu gæti það hugsan
lega haft veruleg áhrif á afrán hvala
og/eða sam
keppni við fiski
stofna
enda eru hvalir óvíða eins stór hluti
vistkerfa hafsins eins og hér við land.
Flestir eru sammála um að taka
beri aukið tillit til vistfræðilegs sam
spils tegunda í tengslum við stjórn
nýtingar auðlinda hafsins. Enn er þó
langt í land í því sambandi en mikil

vægt er að á
hrif hvala séu metin
sem hluti af þróun slíkrar vistkerfis
nálgunar. Þessi mál
efni eru einnig
ofarlega á baugi hjá nágrannaþjóðum
okkar og er Hafrannsóknastofnun
aðili að samstarfsverkefni um mat á
afráni sjávarspendýra í Norðaustur
Atlantshafi sem væntanlega mun
skila niðurstöðum á næsta ári.

Hlýnun sjávar

Frá því fyrir síðustu aldamót hefur
hlýnun sjávar leitt til um
tals
verðra
breytinga í líf
ríki hafsins. Þar má
nefna breytingar á útbreiðslu ýmissa
fiski
stofna (makríll, loðna, skötu
selur, ýsa).
Fækkun hrefnu á landgrunnsvæði
Íslands virðist mega rekja til fæðu
skorts (síli, loðna) og benda nýlegar
talningar Norðmanna við Jan Mayen
til að útbreiðslan hafi hliðrast veru
lega til norðurs. Sam
hliða þessari
fækkun á ís
lenska land
grunninu
hefur hlutfall stærri fiska (þorskfiska
og síldar) aukist í fæðu. Þessar miklu
breytingar, sem ekki sér fyrir endann
á, torvelda mjög allt mat á áhrifum
hvalveiða á lífríkið og afrakstur fiski
stofna.

Áhrif veiða ekki merkjanleg

Frá því að úttekt á þjóðhagslegum
áhrifum hvalveiða var síðast gerð árið
2010 hafa framfarir í mati á vistfræði
legu sam
spili hvala- og fiski
stofna
verið tak
markaðar. Þó liggja fyrir
betri gögn um stærð hvalastofna sem
benda almennt til meira afráns en þá
var áætlað. Auk þess benda nýlegar

rannsóknir á hrefnu til meira afráns
á fiski en fyrri rannsóknir þrátt fyrir
fækkun tegundarinnar á svæðinu.
Hvalveiðar undanfarinn ára
tug hafa senni
lega ekki haft nein
merkjanleg áhrif á viðkomandi
hvala
stofna enda hafa þær verið
vel innan við útgefinn hámarksafla
vegna markaðsvandamála. Ef marka
má RMP veiðistjórnunarkerfið mun
fullnýting viðkomandi hvalastofna
til lengri tíma (áratuga) stefna þeim í
60% af þeirri stærð sem þeir væru án
veiða. Þótt fyrirliggjandi þekking gefi
ekki tilefni til magnbundinnar spár
um hugsanlega áhrif slíkra hvalveiða
á afrakstur tiltekinna fiskistofna,
verður að telja líklegra en hitt að slík
áhrif yrðu jákvæð vegna minnkaðs
afráns og/eða samkeppni.
Miðað við það sem að ofan greinir
er því ekki hægt að fullyrða að veru
lega þurfi að auka veiðar á hvölum til
að þær hafi áhrif á afrakstur annarra
nytjastofna sjávar til lengri tíma litið.
Tilvitnanir
Sigurjónsson J, Víkingsson GA
(1997) Sea
sonal abundance of and
estima
ted food consumption by
cetaceans in Icelandic and adjacent wa
ters. J Northwest Atl Fish Sci 22:271–
287
Stefánsson G, Sigurjónsson J,
Víkings
son GA (1997) On dyna
mic interactions between some fish
resources and cetaceans off Iceland
based on a simulation model. J Nort
hwest Atl Fish Sci 22:357–370
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Afar varfærin nýting hvala við Ísland

H

agfræðistofnun
Háskóla
Íslands sendi fyrir nokkrum
dögum frá sér skýrslu sína
„Þjóðhagsleg
áhrif
hvalveiða.˝
Skýrslan hefur að vonum vakið
nokkra
athygli
og
umræður.
Hvalveiðar virðast sem fyrr nokkuð
umdeildar, að minnsta kosti er hávær
minnihlutahópur mjög andvægur
þeim. Skýrsla Hagfræðistofnunar er
um margt fróðleg og dregur fram
ýmsar upplýsingar sem vert er að
gefa gaum. Hana má nálgast á netinu.
Hér fer niðurstöðukafli skýrslunnar
þar sem efni hennar er tekið saman,
línurit og kort sem fylgja eru úr henni:
Íslendingar veiddu innan við 1%
af öllum hvölum sem veiddir voru í
heiminum frá stríðslokum og fram að
banni Alþjóðahvalveiðiráðsins árið 1986.
Eftir 1986 er hlutfall Íslendinga af
veiddum hvölum í heiminum um 3%.
Gögnin sýna einnig að Íslendingarhafa
náð að stýra hvalveiðum af ábyrgð. Þeir
hafa bannað veiðar úr stofnum sem standa
illa. Slæma stöðu sumra hvalastofna við
landið hefur að mestu leyti mátt rekja til
ofveiði annars staðar á hnettinum.

Hnúfubakur friðaður í 64 ár
Íslendingar veiddu lítið af hnúfubak en
veiðar á honum voru bannaðar hér við land
árið 1955. Þá áttu aðrar hvalveiðiþjóðir
(Sovétmenn, Ástralir, Japanir og Bretar)
eftir að veiða úr hnúfubaksstofnum
í áratug, þrátt fyrir að slæm staða
tegundarinnar ætti að vera ljós. Svipað
má segja um steypireyði. Íslendingar
bönnuðu allar veiðar á henni 1960, en
margar þjóðir héldu veiðum áfram, þrátt
fyrir slæma stöðu tegundarinnar, þar
til hún var alfriðuð árið 1966, og sumar
jafnvel lengur. Mat á stofnstærð hrefnu
og langreyðar við Ísland og veiðiþoli
tegundanna er unnið í samvinnu við
aðrar þjóðir í Sjávarspendýraráði NorðurAtlantshafs (NAMMCO) og kynnt í
Alþjóðahvalveiðiráðinu. Við matið er
varúðarsjónarmið haft að leiðarljósi.
Varúðarsjónarmið kunna að verða til
þess, með öðru, að of lítið verði veitt úr
stofnunum til þess að veiðin hafi áhrif á þá.
Ef veiðin er minni en ráðlagt er gæti hún
líka haft lítil sem engin áhrif á fjölda hvala.
Það virðist gilda um hvalveiðar Íslendinga
á nýliðnum árum.

Þurfa gríðarmikla fæðu
Langreyðastofninn hefur stækkað
mikið þrátt fyrir veiði. Hvalir við Ísland eru
fardýr sem eru eingöngu hluta úr ári við
Ísland. Hluta úr ári eru þeir á æxlunarsvæði
nær miðbaug. Svæðið við Ísland er hluti
af því sem kallað er átsvæði hvalanna (e.
feeding grounds). Þar éta hvalirnir mikið
og safna forða fyrir veturinn. Miðað við
varfærið mat á stofnstærðum og áti hvala,
éta hvalir við Ísland 7,6 milljónir tonna af
fiski, smokkfiski og krabbadýrum (ljósátu)
(þar af eru 2,9 milljónir tonna af fiski).
Þetta er u.þ.b. sjöfalt það magn sem allur
íslenski fiskiskipaflotinn veiðir.
Afar líklegt er að afránið hafi áhrif á
fiskistofna við Ísland. Áhrifin má bæði
rekja til áts hvala á fiski og samkeppni
hvala og fisks um fæðu. Rannsóknir benda
til þess að hvalir hafi veruleg áhrif á aðra
nytjastofna við Ísland.
Veiðiráðgjöf Hafrannsókna-stofnunar
miðar að því að hámarksnýting náist þegar
hvalastofnar eru veiddir niður í 60% af
hámarksstærð (jafnvægisstærð fyrir tíma
hvalveiða). Stofnar hrefnu og langreyðar
við Ísland eru taldir vera af svipaðri
stærð í dag og fyrir tíma hvalveiða,
langreyðastofninn jafnvel stærri. Ef
stofnar hrefnu og langreyðar væru 40%
minni, gæti verðmæti afla Íslendinga
aukist um á annan tug milljarða króna á ári
– og það eingöngu vegna beins afráns. Um
95% af fæðu langreyðar eru ljósáta, sem
einnig er mikilvæg fæða loðnu, þorsks,
karfa og fleiri tegunda. Langreyðar gætu
haft mun meiri áhrif á fiskistofna með

fæðusamkeppni en beinu afráni, en erfitt
er að meta áhrifin. Rétt er þó að taka fram
að núverandi hvalveiðar eru svo litlar að
þær hafa líklega lítil áhrif á fiskistofna.

Góð laun við vinnslu og veiðar
Hagnaður
af
hvalaskoðun
og
hvalveiðum hefur verið lítill á síðustu
árum. Í báðum greinum hefur því stærsti
hluti virðisaukans verið laun og launatengd
gjöld. Laun og launatengd gjöld allra
hvalaskoðunarfyrirtækja á Íslandi námu
1.635 milljónum kr. á árinu 2017, en laun
og launatengd gjöld Hvals hf. námu 1.034
milljónum króna.
Fleiri vinna við hvalaskoðun en hjá
Hval hf., en laun starfsmanna Hvals hf.
eru mun hærri. Meðalmánaðarlaun í
hvalaskoðun námu um 460 þús. kr. á
mánuði 2017 en meðallaun hjá Hval hf.
reikningsárin 2015/2016 og 2016/2017
námu um 1,1 milljón á mánuði. Tekjur
af hrefnuveiðum hafa ekki verið miklar
síðastliðin ár, en þær gætu aukist ef
erlendir markaðir opnast.

truflunum af völdum hvalaskoðunar.
Mörg lönd hafa sett reglur um
hvalaskoðun. Bæði náttúrverndarsamtök
og Hafrannsóknastofnun bentu á það í
umsögnum um frumvarp til laga um hvali
árið 2009 að eðlilegt og æskilegt væri að
setja lög eða reglur að þessu tagi. Þörfin á
lagasetningu hefur ekki minnkað.

Erfiðlega gengur að auka veiðar úr þorskstofninum.
Veiðisvæði langreyða frá 2006. Þær eru
veiddar í úthafinu og koma hvalaskoðun
ekkert við.

Neikvæð áhrif ekki til staðar
Gögn benda ekki til að hvalveiðar hafi
slæm áhrif á íslenskt efnahagslíf. Sér í lagi er
ekki að finna marktækar vísbendingar um
að hvalveiðar dragi úr ferðum útlendinga
hingað að neinu ráði. Umhverfissamtök,
sérstaklega Grænfriðungar, löttu fólk til
að ferðast til Íslands á meðan Íslendingar
veiddu hvali í vísindaskyni á seinni hluta
9. áratugar 20. aldar. En þrátt fyrir mikla
herferð gegn Íslandi fjölgaði erlendum
ferðamönnum hér um 34% frá 1986
til 1990, fjórum prósentum meira en í
Bretlandi á sama tíma. Ekki þarf að rifja
upp fjölgun erlendra ferðamanna eftir
2009. Ekki er þar heldur að finna augljós
merki um að hvalveiðar fæli fólk héðan.
Ekki er heldur að sjá að hvalveiðar hafi
dregið úr áhuga á hvalaskoðun hér við
land.
Stærsti hluti hvalveiða við Ísland eru á
langreyði, langt utan hvalaskoðunarsvæða.
Hvölum hefur fjölgað mikið við Ísland
undanfarna áratugi. Stjórnvöld ákveða
hvaða tegundir má veiða. Eðlilegt virðist
að skilgreina fleiri hvalategundir sem
nytjastofna,sem veiða má úr ef staða þeirra
leyfir. Auk langreyðar og hrefnu virðist
eðlilegt að sandreyður og búrhvalur séu
skilgreindar sem nytjategundir. Þegar
fram líða stundir gæti hið sama átt við
um hnúfubak og jafnvel fleiri tegundir.
Í dag geta Íslendingar ekki flutt út kjöt
af hnúfubaki nema til Sankti Vinsent og
Grenadíneyja. Auk þess er hnúfubakur
vinsælasta tegundin í hvalaskoðun. Af
þeim sökum gæti verið rétt að bíða með að
skilgreina hnúfubak sem nytjategund sem
Hafrannsóknastofnun metur veiðiþol á.
Með
skynsamlegri
nýtingu
náttúruauðlinda
og
auknum
milliríkjavíðskiptum tókst Íslendingum að
fara úr því að vera með fátækustu þjóðum
Evrópu og ná lífskjörum sem eru með því
besta sem þekkist í veröldinni. Þegar allt
er skoðað virðast hvalveiðar vera hluti
af hagkvæmri nýtingu náttúruauðlinda
landsmanna.

Lögleysa í hvalaskoðun
Hvalaskoðun er eðlileg nýting
á náttúruauðlindum, engu síður en
hvalveiðar. Eðlilegt er að um hana
gildi reglur sem tryggja hagkvæma
nýtingu með sjálfbærni og virðingu
fyrir náttúrunni að leiðarljósi. Ef of
mörg hvalaskoðunarfyrirtæki elta hvali
á litlu svæði er hætt við að hvalir forðist
svæðið og afkomu greinarinnar sé stefnt
í hættu. Mikil umræða hefur verið innan
Alþjóðahvalveiðiráðsins um það hvort
hvalaskoðun sé sjálfbær. Rannsóknir sýna
að hún getur haft áhrif á hegðun hvala og
truflað þá í fæðuleit.
Alþjóðahvalveiðiráðið hefur gefið
út handbók með verklagsreglum sem
miða að því að draga sem mest úr

KYNNINGARBLAÐ

Iðnaður er unaður

Veiðisvæði hrefnu. Eins og sjá má eru
þær veiddar á grunnslóð.

Ef fram fer sem horfir heyra loðnuveiðar við Ísland brátt sögunni til. Hnúfubökum hefur
fjölgað gríðarlega en þeir hafa verið friðaðir í rúm 60 ár. Þeir éta mikið af loðnu.

Ábyrgðarmaður: Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir / kolla@dv.is Umsjón: Jóhanna María Einarsdóttir / johanna@dv.is
KYNNING

INGVASYNIR:

Flytja hvað sem er

hvert á land sem er
F

yrir rúmlega ári fóru þeir bræður
Þórir Már og Ármann Ingi Ingvasynir í rekstur á flutningafyrirtækinu Ingvasynir. „Við byrjuðum í raun
bara á tveimur jafnsterkum, en svo vatt
þetta fljótt upp á sig. Næst fjárfestum
við í vörubíl og svo „pickup“. Við höfum
aldrei farið fram úr okkur enda erum við
varkárir í eðli okkar. En á rúmu ári höfum við stækkað ótrúlega mikið vegna
þess að menn hafa hent reiður á hvað
við erum traustir og snöggir að leysa
verkefni,“ segir Þórir.

Flytja allt milli himins og jarðar
Ingvasynir eru þekktir fyrir fagleg og
vönduð vinnubrögð og gefa fast verð
í alla flutninga. Þeir taka að sér hvers
kyns flutninga, hvort heldur er á bílum
eða öðrum hlutum, hvert á land sem
er. Þeir bræður búa enn fremur yfir
margra ára reynslu í akstri úti á landi.
„Okkar aðalstofnæð eða grunnrekstur er í bílaflutningum, en við
getum í raun flutt næstum hvað sem
er. Við höfum yfir að ráða vörubíl með
úrvali af vögnum og tvo „pickupa“ með
vagna. Þannig að við höfum líka verið
í malarflutningum, flutningi á ýmiss
konar vinnuvélum og mörgu fleiru,“
segir Þórir.
Lítið en lipurt flutningafyrirtæki
Ingvasynir er ekki stórt fyrirtæki, en
samt sem áður er ekkert verkefni of
stórt fyrir þá. „Við erum í samstarfi við
fjöldann allan af öðrum fyrirtækjum
og erum alltaf tilbúnir í samstarf við ný
fyrirtæki. Ef svo fer að viðskiptavinur
kemur með verkefni til okkar sem við
sjáum okkur ekki fært að framkvæma
vegna tíma eða annars, þá veitum við
þeim verkefnum í öruggan farveg til
réttra aðila. Okkar mottó er að leysa
öll verkefni eins hratt, lipurlega og vel
og unnt er, með öllum nauðsynlegum
leiðum,“ segir Þórir.
Nánari upplýsingar má nálgast á
Facebook-síðunni Ingvasynir ehf. Bílaflutninga og Verktakaþjónusta
Sími: 866-7739 n
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Bókarumsögn:

SAGAN UM ÆVI MÓÐURAFA BJARNA BEN
Vinir og samstarfsmenn. Jón (t.v.) og Ólafur Þórðarson frá
Laugabóli (t.h.) um borð í fiskiskipinu Heimaskaga AK 85.

Jón og Lína eiginkona hans í London með útgerðarmanninum Lofti Bjarnasyni
og syni hans, Kristjáni, sem tók við stjórn fyrirtækjanna Venusar og Hvals að
föður sínum látnum.

Þ

essi bók kemur skemmti
lega á
óvart. Mjög fín og fróðleg ævi
saga. Lipur
lega skrifuð, góðar
ljós
myndir, allur frá
gangur til fyrir
myndar. Hér kemur fram margt, ekki
síst varðandi sögu atvinnulífs í landinu
á 20. öld sem ég vissi ekki. Jón Gunnars
son er kannski ekki mjög þekktur í dag
en hann átti merkilegan feril.
Hann var fæddur alda
móta
árið
1900, sveitarstrákur úr Húnavatnssýslu
sem braust til mennta. Fór í Samvinnu
skólann og þaðan til há
skóla
náms í
Noregi og Banda
ríkjunum, auk þess
sem hann vann sem verk
fræðingur
við upp
byggingu á sam
göngum þar
vestan hafs. Heim kominn til Íslands á
kreppuárum fjórða áratugarins mætti
hann mótbyr enda fátt um vinnu fyrir
verkfræðinga, jafnvel þó Jón nyti vel
vildar Jónasar frá Hriflu. Jón gerðist
því hæsnabóndi en vakti athygli fyrir
lærðar greinar um notkun og efnisval
í stein
steypu til mann
virkja
gerðar –
bæði húsa og gatna.
Starfsferill Jóns í sjávarútveginum
hófst svo þegar hann var gerður að
forstjóra Síldarverksmiðja ríkisins
árið 1935. Þetta var öðrum þræði
ramm
pólitísk ráðning í ríkis
fyrir
tæki sem flokkarnir á þingi réðu yfir.
Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur
stóðu að ríkisstjórninni „stjórn hinna
vinnandi stétta“ og þeir gerðu Jón að
forstjóra við lítinn fögnuð hægrimanna
sem voru í minni
hluta. Þarna hófst
síldarkaflinn í lífi Jóns og ferill sem
gerði hann með tímanum að einum að
okkar lykilmönnum í sjávarútveginum
á 20. öld þegar Ísland var að byggjast
upp. Jón var forstjóri SR með einu hléi
allt til ársins 1944 og hafði aðsetur á
Siglu
firði. Þennan kafla rekur Jakob
Ásgeirsson og kemur margt forvitni
legt fram um síldar
sögu Ís
lands þar
sem menn tókust oft heiftarlega á bæði
í veiðum og vinnslu. Aðstæðurnar voru
oft skrautlegar.
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna var
svo stofnuð 1942, þegar seinni heims
styrjöldin stóð sem hæst. Íslendingar
sáu möguleika á að selja frystan fisk
til Bandaríkjanna. Árið 1944 var sett
á fót sölu
skrif
stofa í New York. Jón
veitti henni for
stöðu og flutti vestur
um haf með eigin
konu og tveimur
börnum. Þar byggði hann upp sölu
kerfi fyrir íslenskar fiskafurðir og kom
á fót verksmiðjum sem framleiddu úr
hráefni frá Íslandi. Þetta varð Coldwa
ter. Þarna gekk á ýmsu og ýmis eftir

minnileg dæmi um það sem rakin eru
í þessari ævisögu. Gæðamálin voru til
dæmis kapítuli út af fyrir sig og sumar
lýsingar á því kostulegar lesnar með
augum nútímamannsins. Jón gleymdi
þó ekki síldinni og hafði for
göngu
um að síldarbræðsluskipið Hæringur
yrði keypt til landsins. Það átti einkum
að vinna síld úr Hvalfirði og bjarga
málum meðan verið væri að stækka
síldar
bræðslur á Akra
nesi, í Reykja
vík, Hafnarfirði og Keflavík. En Hval
fjarðarsíldin hvarf og rekstur Hærings
varð að mar
tröð sem Ís
lendingar
losnuðu ekki við fyrr en skipið var selt
til Noregs 1954. Eins og svo margir Ís
lendingar sem hefja sig bæði fyrr og
síðar yfir meðal
mennskuna þá sætti
Jón oft illmælgi og árásum óvildar- og
öfundarmanna. Þær voru öðrum þræði
stjórnmálalegs eðlis. Fyrst vegna þess
að hann var talinn handbendi og skjól
stæðingur Hriflu-Jónasar og síðar voru
það vinstri menn sem sáu í Jóni hold
gerfing kapítalismans og þjónkunar við
Bandaríkin. Maðurinn var þó ekki að
gera annað en að selja fisk fyrir þjóð
sína. Jón Gunnarsson lést svo 1973 en
var þá fyrir allnokkrum árum fluttur
alkominn heim með fjölskyldu sinni.
Allt þetta og meira til er rakið í þessari
merku bók.
Jón var móður
afi Bjarna Bene
diktssonar núverandi fjármálaráðherra
og formanns Sjálfstæðisflokksins.
Guð
ríður, dóttir Jóns og Hólm
fríðar
Sigur
línu Björns
dóttur (Línu) eigin
konu hans, giftist Benedikti Sveinssyni
og Bjarni er yngsti sonur þeirra. Það
kemur þó ekki upp úr dúrnum fyrr en
síðast í bókinni þar sem það er upplýst
nánast í einni setningu. Ég hafði lúmskt
gaman af því. Hér var maður búinn að
plægja í gegnum þessa á
huga
verðu
bók og þá kemur þetta fram. „Jahá!
Hann var afi Bjarna Ben.,“ sagði maður
við sjálfan sig þegar lestrinum var að
ljúka. Þetta var skemmtileg tenging við
líðandi stund.
En hvað sem slíkri ættfræði líður
þá er hér á ferðinni ein besta ævisagan
sem kom út fyrir nýliðin jól. Kannski
sú besta. Þetta er bók sem alls enginn
sem á annað borð hefur áhuga á Ís
landssögu 20. aldar og sögu atvinnu
lífsins og þá sérstaklega sjávarútvegins,
ætti að láta fram hjá sér fara.
Kafli úr bókinni með myndum
er á síðum 12 og 14 í þessu tölublaði
Öldunnar.
Magnús Þór Hafsteinsson.
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Kaflabrot úr bók:

JÓN GUNNARSSON – ÆVISAGA
EFTIR JAKOB F. ÁSGEIRSSON
JÓN GUNNARSSON – ÆVISAGA

Jakob F. Ásgeirsson
Ugla
400 bls.

Hér er gripið niður í bókinni þar sem sagt
er frá því þegar Íslendingar hófu fullvinnslu
sjávar
af
urða í Banda
ríkjunum með verk
smiðju í Nanticoke í Maryland:

M

eð verksmiðjunni í Nanticoke hófst
í fyrsta sinn „íslensk framleiðsla er
lendis sem kölluð hefur verið full
vinnsla sjávarafurða“ eins og Ólafur Guð
mundsson komst að orði.
Fram
leiðslan gekk þannig fyrir sig í
stórum dráttum að blokkin var tekin úr
frystigeymslunni og látin standa um stund til
að mýkja hana til að létta sögunina og spara
sagarblöðin sem voru dýr. Síðan var blokkin
söguð niður í kubba eftir endilöngu en þeir
síðan sagaðir í renninga og að lokum í stauta
eða skammta. Þetta var bæði erfitt og hættu
legt. íÞv næst var skömmtunum raðað á
færiband sem renndi þeim í gegnum deigið,
raspið og steikar
pottinn, inn í gegnum
blástursfrysti, yfir á pökkunarlínuna þar sem
pakkað var í neytendaumbúðir og loks var

viftur

Vörubifreið vel merkt og hlaðin úr fyrstigeymslunni í Nanticoke.

fiskurinn sem fullunnin vara settur aftur inn
í frystigeymsluna.
Starfsfólk á hverri framleiðslulínu var allt
upp í 50–60 manns eftir því hvað framleitt
var. Mestan hluta ársins var unnið á tveim
vöktum og starfsmenn í heild um 300.
Árið 1962 var tekin í notkun sér

ATEX fyrir vélarými og lyftararými

hönnuð vél á fisk
stauta
línunni sem hjó
renningana í stað þess að saga þá. Sparaði
þetta bæði mannskap og bætti mjög nýtingu
blokkarinnar þar sem rýrnunin við sögunina
hvarf.
Meginuppistaðan í framleiðslunni var
FRAMHALD Á BLS. 14

Frystiklefabjöllur
með vararafhlöðu

Hitasíritar
Til að hengja upp
eða senda með
sendingum

Til á lager og sérpöntun

Pressur
Áratuga reynsla
Lágværari
Hagkvæmari

íshúsið ishusid.is

S: 566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata
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Gleðileg jól
og farsælt
komandi
og þökkum samfylgdina á
nýtt
ár
liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár
HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur
Reykhólahreppur

Seyðisfjarðakaupstaður

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Reykhólahreppur

Snæfellsbær

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Fiskstangir settar í deig í Nanticoke-verksmiðjunni.

Sýnishorn af fjölbreyttri framleiðslu Coldwater í
neytendaumbúðum fyrir Bandaríkjamarkað.

Jón sýnir erlendum viðskiptavinum Coldwater
framleiðsluna í nýju og glæsilegu frystihúsi
Tryggva Ófeigssonar (Júpíter og Mars) á
Kirkjusandi í Reykjavík.

FRAMHALD AF BLS. 12

þorskur, ýsa og karfi en einnig stein
bítur í litlu magni. Öll fram
leiðslan
var ýmist merkt ICELANDIC, sem
var orðið velþekkt vörumerki um öll
Bandaríkin, eða FRESHER sem naut
vinsælda á nokkrum sölusvæðum, eins
og áður hefur komið fram. Annars
flokks framleiðslan, sem unnin var úr
afskurði og marningi, var aftur á móti
merkt SEA STAR. Þá var stundum
fram
leitt í sér
merktar um
búðir fyrir
verslunar
keðjur. Á hverjum pakka
voru leiðbeiningar um matreiðslu, en
réttirnir voru ýmist eldaðir í ofni eða
á pönnu.
Fjöldi pakninga var á milli 40 og
50 af ýmsum stærðum og gerðum. Af
þeim sökum var nauðsynlegt að þeir
sem stýrðu sölunni og fram
leiðslu
gengju í takt. Mikill kostnaður var við
framleiðslu á litlu magni í einu, þar
sem þrífa þurfti og stilla tæki og fram
leiðslulínur upp á nýtt í hvert skipti. Þá
var geymslurými í frystigeymslunum
tak
markað og mikil
vægt að ekki
söfnuðust þar birgðir sem erfitt var að
losna við.
Stærsti hluti fram
leiðslunnar var
seldur til veitingahúsa og í eldhús skóla
og sjúkrahúsa, en um 30–35% var selt
beint til neytenda í smásöluverslunum.
SEA STAR-vörur munu hins vegar
einkum hafa verið seldar til fangelsis
eldhúsa.
Gæða
eftir
lit var mjög strangt.
Fylgst var grannt með hrein
læti í
verk
smiðjunni og öllu vinnslu
ferli
til að uppfylla óskir kaupandenda og
kröfur um hollustu. Tekin voru gerla
sýni eftir fyrir
fram gerðri á
ætlun á
ólíkum tímum dags og sýni af blokkum
voru tekin samkvæmt slembiúrtaki
og magni hvers frysti
húss. Þá voru
gerla
sýni úr deigi og brauð
myslnu
rannsökuð sem og kornastærð brauð
mylsnu. Strangt gæðaeftirlit af þessu
tagi þótti ekki til
komu
mál í Banda
ríkjunum, en það varð til þess að bæta
mjög eftirlit með framleiðslunni heima
á Íslandi.
Á umbúðum allra vara sem verk
smiðjan í Nanticoke fram
leiddi var
gæðastimpillinn „USDA Approved“ frá
bandaríska landbúnaðarráðuneytinu,
en eftirlitsmaður á þess vegum hafði
að
stöðu í verk
smiðjunni til að taka
sýni og fylgjast með. Verksmiðjan fékk
einnig leyfi til að setja setja stimpil
bandarísku neytendasamtakanna —
„Good Housekeeping“ — á vörurnar
sem var mjög mikilvægt á smásölu
markaðnum. Enn
fremur heimiluðu
sam
tök gyðinga að gæða
merki rétt
trúnaðarkirkju þeirra — „Kosher“ —
yrði á vörunum eftir að rabbíni blessaði
verksmiðjuna.
Þótt Jón þreyttist ekki að brýna
fyrir frystihúsaeigendunum að vanda
framleiðslu sína í hvívetna voru gæðin
á fiskblokkunum frá Íslandi ærið mis
jöfn. Blokkirnir voru oft illa mótaðar,

þannig að nýtingin á þeim var ekki
alltaf eins og best varð á kosið, auk
þess sem mis
jafn
lega var vandað til
roðflettingar og hringorma- og bein
hreinsunar. Þá kom það fyrir að ýmsir
aðskotahlutir voru í blokkunum eins
og gúmmíhanskar og flatningshnífar!
Blokkirnar voru merktar frysti
húsunum þar sem þær voru frystar. Jón
ákvað að láta að senda aðskotahlutina
til frystihúsanna sem í hlut áttu ásamt
öðrum kvörtunum. Því var yfirleitt illa
tekið af eigendum frystihúsanna. Loks
barst bréf frá stjórn SH þar sem farið
var fram á að slíkum sendingum yrði
hætt!
Verst var slag
vatns
fýlan. Hún
myndaðist þegar fiskur komst í
snertingu við gerlagróður um borð í
fiskiskipum. Þetta fór fram hjá fram
leiðslu
eftir
litinu á Ís
landi og upp
götvaðist ekki fyrr en fiskurinn var
afþýddur og hitaður, en þá gaus upp
herfileg fýla. Fleiri verksmiðjur en sú í
Nanticoke urðu fyrir þessu. Kaupendur
skiluðu slag
vatns-blokkunum, enda
töldu þeir þær ónýtar þótt þær hefðu
fengið fyrsta flokks gæðavottorð til út
flutnings frá Íslandi. Á fyrsta ári verk
smiðjunnar í Nanticoke hlóðust upp í
frystigeymslu hennar hundruð tonna
af endursendum blokkum sem ekkert
virtist hægt að gera við en að selja fyrir
lítið í mjölvinnslu. Þá var brugðið á það
ráð að þýða allar blokkirnar upp, kasta
því sem ekki taldist hæft til mann
eldis en nýta allt hitt í forsoðna fisk
bita („bitesize“) í raspi. Þetta bjargaði
miklum verðmætum fyrir frystihúsin
heima. „Hresssilegum skelli nokkurra
frystihúsa var því afstýrt með tilkomu
verksmiðjunnar í Nanticoke,“ eins og
Ólafur Guðmundsson komst að orði.
Að hans sögn tók „marga mánuði að
sótthreinsa mengaða báta og tæki til að
útrýma þessari óværu“. Bátarnir voru
margir og slagvatnsvandinn var við
varandi næstu árin.
Árið 1960 réðu sölu
sam
tök ís
lenskra sjávarafurða, þar á meðal SH,
tvo þekkta útvarpsmenn, Thorolf Smith
og Stefán Jónsson, til að gera vikulega
stuðla að bættri meðferð á fiski á yfir
standandi vetrar
ver
tíð. Þetta skyldi
gert með viðtölum við fólk sem starfaði
við veiðar og fiskvinnslu víða um land.
Brýnt var fyrir útvarpsmönnunum að
vera gagnrýnir í umfjöllun sinni, segja
frá öllu sem þeir teldu ábótavant og
ræða um það við viðmælendur sína.
Að auki voru fluttir nokkrir fréttaaukar
að loknum kvöldfréttum í þessum eina
ljósvakamiðli landsins um gæðavanda
fisk
vinnslunnar og efnt til klukku
stundarlangs málfundar í útvarpssal.
Loks sömdu út
varps
mennirnir aug
lýsingar með hvatningu til sjómanna
og starfsfólks í frystihúsum um vöru
vöndun. Hvað sem segja mátti um
áþreifanlegan árangur af þessu fram
taki þótti takast prýðilega að vekja at
hygli á og skapa umræður um nauðsyn
vöruvöndunar í fiskvinnslu.
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aukahlutapakki að verðmæti 660.000 kr. fylgir

Verð frá: 8.150.000 kr.

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

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Adventure-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum. 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. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

CMT sagarblöð og
Kælipressur og frystipressur
fræsitennur
Leiðandi
í kolsýru

íshúsið

www.ishusid.is
S: 566 6000
29. JANÚAR 2019
31. MAÍ 2018

VILT ÞÚ AUGLÝSA Í ÖLDUNNI? SÍMINN ER 578-1190 AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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Strandmenning
á Sigló

N

upplýsingar vinsamlegast hafðu sam
band við Sigurbjörgu Árnadóttur í
síma 823 4417 eða með tölvupósti á
netfangið sibba.arna@gmail.com.
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Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is.

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.
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Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

