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Efnisyfirlit
BLAÐSÍÐA

jómannadagurinn sem er sameiningartákn sjómannastéttarinnar, 
hefur ætíð sett sterkan svip á bæjarlífið um land allt, þá með 
sjómannadagsmessu og hinum ýmsum uppákomum svo sem 
reipitog, kappróðrum, koddaslag og öðrum skemmtilegum 

keppnum. Sjómanna- og fjölskylduhátíðin sem hefur verið haldin frá árinu 
1938 þá fyrst í Reykjavík og á Ísafirði. 

Saga okkar lands og þjóðar hefur byggst upp á sjómennsku og er okkur 
mikilvæg fyrir hagkerfið. Þrátt fyrir að miðin séu gjöful má ekki horfa framhjá 
því að hafið ræður og hafa margir misst ástvini sína, þar sem náttúruöflin 
hafa oft á tíðum verið óblíð og óvægin, þar sem sjómenn hafa þurft að heyja 
erfiða baráttu og stundum mannskæða.

Markmiðin með þessum hátíðsdegi eru nokkuð margvísleg, meðal annars að 
heiðra minningu látinna sjómanna, þeirra sem slasast hafa í starfi og huga að 
öryggismálum til sjós og lands, einnig er Sjómannadagurinn baráttudagur 
sjómanna.

Í hugum landsmanna er þessi lögbundni 
frídagur mikill gleðigjafi og oft lang stærstu 
hátíðarhöld allra bæjarfélaga, þar sem viðburðir 
eru frá morgni og langt fram á nótt með ýmsu 
móti. Dagurinn er gleðidagur sem sameinar 
sjómannsfjölskyldur og aðstandendur þeirra 
og búast má við að fjölmenni verði eins og 
áður samankomin þegar hátíðarhöldin hefjast 
um land allt.

Sjómenn og ykkar aðstandendur, gleðilega 
hátíð og hjartanlegar hamingjuóskir með 
daginn ykkar. Megi sjósókn og glíman við Ægi 
sem hefur markað þjóðarsálina frá örófi alda, 
verða ávalt ykkur í hag. Elín Bragadóttir
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Til að fagna sjómanna-
deginum bjóðum við til 
fjölskylduskemmtunar hjá 
HB Granda við Norðurgarð.

Hátíðarsvæðið opnar kl. 13:00 
og boðið verður upp á fiskismakk, 
súpu, pylsur, kökur, kleinur og fleira 
góðgæti. Andlitsmálun og blöðrudýr 
verða á svæðinu. 
Frábærir skemmtikraftar sjá um 
fjöruga dagskrá fyrir alla 
fjölskylduna. 

SKEMMTIDAGSKRÁ
13:00 Svæðið opnar
14:00 Leikhópurinn Lotta
14:30 Sjómannadagsfiskar
15:00 Góði úlfurinn
15:30 JóiPé og Króli
16:00 Dagskrá lýkur

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA 

Á SJÓMANNADAGINN 3. JÚNÍ

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA 

Á SJÓMANNADAGINN 3. JÚNÍ

#HBGRANDIKynntu þér dagskrá sjómannadagsins á hatidhafsins.is
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inn 28. nóvember 1937 ákváðu Farmanna- og fiskimannasamband Íslands 
og sjómannafélögin í Reykjavík og Hafnarfirði að gera fyrsta sunnudag júní 
mánuðar að sérstökum degi sjómanna. Fyrsti sjómannadagurinn var síðan 
haldinn sumarið 1938. Það er fróðlegt á þessum tímamótum, þegar við 

fögnum sjómannadeginum í 80. skipti, að líta til baka og rifja upp markmið þessa 
dags. Um það segir stofnskrá fulltrúaráðs sem fyrrgreind félög stofnuðu:

„Takmark Sjómannadagsins sé: 
Að efla samhug meðal sjómanna, og hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar, 
að heiðra minningu látinna sjómanna og þá sérstaklega þeirra er í sjó drukkna, 
að kynna þjóðinni Iífsbaráttu sjómannsins við störf sín á sjónum, 
að kynna þjóðinni hve þýðingarmikil störf stéttin vinnur í þágu þjóðfélagsins,“

Í mínum huga fanga þessi orð, sem rituð voru fyrir rúmlega 80 árum, einstaklega vel 
kjarna þessa þýðingarmikla dags. Þannig er sjómannadagurinn táknrænn fyrir þann 
hlýhug og þá virðingu sem íslenska þjóðin ber til stéttarinnar. Sjómannadagurinn er 
einnig mikilvægur til að minna okkur á þýðingarmikið og öflugt framlag sjómanna 
í áranna rás. Hvernig saga framfara og uppbyggingar á Íslandi er samofin sögu 
íslensks sjávarútvegs og þar eiga sjómenn ríkan þátt. Því vil ég nýta þetta tækifæri 
og þakka sjómönnum fyrir þeirra störf í þágu þjóðarinnar.

Um leið er sjómannadagurinn mikilvægur til að minna okkur á hversu mikilvæg 
auðlind hafið er. Hvernig aukin vitneskja um hafið umhverfis Íslands, um uppsprettu 
þeirra verðmæta sem íslenskur sjávarútvegur byggir á, mun verða grunnur 
áframhaldandi sóknar greinarinnar. Hversu mikilvægt það er að ganga af ábyrgð 
um fiskveiðiauðlindina og nýta hana með sjálfbærum hætti. Í því meginverkefni má 
nýta þekkingu sjómanna á hafinu og lífríkinu betur en gert hefur verið því þessa 
þekkingu má ekki vanmeta. Því stendur minn hugur til þess að styrkja samstarf 
Hafrannsóknastofnunar við sjómenn og þeim skilaboðum hef ég þegar komið á 
framfæri. 

Ágætu sjómenn.
Við höfum sannarlega ástæðu til að vera stolt og bjartsýn nú þegar að við höldum 
upp á 80 ára afmæli sjómannadagsins. Miklar framfarir hafa orðið í öryggismálum  
sjómanna, helstu fiskistofnarnir eru sterkir og mikil endurnýjun hefur átt sér stað í 
fiskiskipaflotanum sem skilar sér m.a. í betri aðbúnaði sjómanna.
Það er með virðingu og þakklæti sem ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
sem og landsmönnum öllum til hamingju með daginn. 

Kristján Þór Júlíusson,  sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Sjómannadagurinn í 80 ár

H



Gloríu flottroll Hampiðjunnar voru þróuð 
í nánu samstarfi við íslenskar útgerðir, 

skipstjórnarmenn 
og sjómenn.

Á síðustu 29 árum hefur Hampiðjan 
framleitt og selt yfir þúsund Gloríur 

til útgerða í 28 löndum.

sem bylti 
flottrollsveiðum

– veiðarfæri eru okkar fag

GLORÍAN



Staðlaðar umbúðir eða eftir höfði viðskiptavinarins
„Við getum gert flestar umbúðir sem viðskiptavinurinn biður um,“ segir 
Kristján Geir Gunnarsson, framkvæmdastjóri hjá Odda. „Alveg sama hvort 
umbúðirnar eru úr bylgjupappa, plasti eða einhverju öðru. Svo seljum við líka 
stærri vörur eins og bindiborða og annað í þá áttina.“

Pakkningar og umbúðir eru andlit vörunnar gagnvart neytanda eða 
kaupanda. Fallegar og vel hannaðar pakkningar selja betur en aðrar. 
Fagurfræði skiptir máli þegar kemur að hönnun og sölu á pakkningum. „Það 
er hluti af þessu,“ segir Kristján Geir. Viðskiptavinir Odda hafa mikið að segja 
um hvernig vörunum er pakkað. „Viðskiptavinir okkar gera þetta undir sínum 
merkjum og við afhendum vöruna eins og þeir hafa beðið um. Það fer allt eftir 
því hvernig viðskiptavinurinn hefur óskað eftir að varan verði, hvernig hún svo 

endar.“ Kristján Geir segir að það sé mismunandi eftir vöruflokkum hve mikið 
sé horft til fagurfræði pakkninganna. Pakkningarnar geta því verið hannaðar 
algjörlega eftir höfði viðskiptavinarins. Fyrirtækjum í viðskiptum við Odda 
standi þó líka til boða að fá staðlaðar pakkningar, eins og bylgjupappakassa 
og annað í þeim dúr. „Í mörgum tilfellum er staðlað hvernig pakkningin á að 
vera samsett og hvaða álag hún á að þola.“

Álagsþolnar umbúðir
Þar sem afurðir íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja eru að mestu seldur úr landi 
skiptir miklu máli að pakkningarnar sem hráefnið er selt í séu endingargóðar. 
„Þetta verða að vera góðar pakkningar sem endast. Það er svo fyrst þegar 
varan fer að nálgast neytandann sem útlitið fer að skipta höfuðmáli,“ segir 
Kristján Geir. Íslenskur sjávarútvegur þarf endingargóðar pakkningar sem 

Umhverfisvottaðar
og álagsþolnar pakkningar 

Katrín Lilja Jónsdóttir

– Prentsmiðjan Oddi getur þjónað sjávarútvegnum með fjölbreyttum 
og álagsþolnum pakkninum sem eru nauðsynlegar þegar flytja á 
vörur á milli landa.

Sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi pakka og selja mörg tonn af 
fiski á erlendan markað á hverju ári. Til að koma vörunum 
farsællega á leiðarenda til kaupandans þarf hráefnið að vera í 
vönduðum pakkningum ekki síður en fallegum. Prentsmiðjan 
Oddi hefur verið starfrækt frá árinu 1943. Starfsfólk 
prentsmiðjunnar hefur sumt hvert margra áratugareynslu 
af hvers kyns prentun og hönnun umbúða. Fyrstu árin frá 
stofnun fyrirtækisins prentaði Oddi bækur en með breytingum 
á markaði og breyttum kröfum viðskiptavina sameinaðist 
Oddi umbúðavinnslu Kassagerðarinnar árið 2008 og síðar 
Plastprenti um áramótin 2012-2013. Oddi er því orðið öflugt 
fyrirtæki í umbúðasölu á Íslandi. 

Kristján Geir Gunnarsson, framkvæmdastjóri
Prentsmiðjunnar Odda.
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þola álagið sem fylgir því að 
flytja vörurnar á milli landa. 
„Sjávarútvegurinn þarfnast 
breiðs úrvals af pakkningum 
og þurfa að þola mikið álag, 
bæði af hita- og rakasveiflum.“

Umhverfisvottað 
fyrirtæki
Oddi leggur mikla áherslu 
á umhverfisvernd og stefna 
fyrirtækisins í umhverfismálum 
er skýr. „Umhverfið skiptir svo 
miklu máli. Umhverfisvernd 
er kjarninn í starfsemi 
Odda,“ segir Kristján Geir. 
Prentsmiðjan Oddi reynir með 
stefnu sinn í umhverfismálum 
að draga úr umhverfisáhrifum 
fytirtækisins. „Stefnan er að 
viðskiptavinir geti treyst 
því að framleiðslan raski 
umhverfinu sem minnst.“ Árið 
2010 hlaut Oddi hina norrænu 
Svansvottun. Svanurinn 
vottar að umhverfisáhrif 
framleiðsunnar séu í lágmarki 
og að kröfum um umhvefi, 
heilnæmi, gæði og virkni sér fullnægt. Þar að auki er vottað að úrgangur sé 
losaður á sem umhverfisvænstan hátt. 

Sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi hafa á síðustu árum starfað ötullega að því 
að minnka kolefnisfótspor sitt. Til dæmis hafa sumar útgerðir tekið í notkun 
forrit til að fylgjast með orkunotkun, svartolíu notkun er á undanhaldi og 
úrgangur fá vinnslu er vandlega flokkaður. Íslenskur fiskur er markaðssettur 
sem fiskur úr sjálfbærri auðlind og að veiðarnar séu í sátt við vistkerfi hafsins. 
Umhverfisvernd og umhverfissjónarmið eru meira áberandi í dag en fyrir 
nokkrum áratugum. Það er því mikilvægt að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
velji að skipta við önnur fyrirtæki sem huga að 

umhverfinu. Hjá Odda er þess gætt að nota umhverfisvottaðan pappír í 
vinnslunni, umhverfisvænan lit sem er unnin úr jurtaolíu, unnið er með 
endurnýtanlega orkugjafa og orkunotkun lágmörkuð.

Snemma hugað að umhverfinu
Stefna Odda í umhverfismálum hefur verið áberandi í mörg ár. Árið 1997 var 
Oddi fyrsta fyrirtækið til að hljóta umhverfiðviðurkenningu Reykjavíkurborgar. 
Síðan þá hefur Oddi hlotið viðurkenningu frá Umhverfisráðuneytinu árið 2004 
og árið 2009 fékk Oddi Kuðunginn, umhvefisverðlaun Umhverfisráðureytisins. 
Árið 2015 skrifaði Oddi undir Loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar 
ásamt 104 íslenskum fyrirtækjum. Fyrirtækin skuldbundi sig til þess að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka myndum úrgangs. Markmið 
Odda er að minnka losun kolvísýrings um 40% til ársins 2030.

Allar umbúðir Odda lúta hinum stranga British 
Retail Constortium (BRC) og Institute of Packaging 
(IOP) staðli sem byggir á HACCP. Oddi er eini 
umbúðaframleiðandinn á Íslandi sem uppfyllir 
staðalinn. BRC staðallinn var þróaður í Bretlandi til að 
mæta kröfum um öryggi matvælaumbúða og tyggir 
að aðilar sem framleiða matvæli eða umbúðir utan 
um matvæli séu með trausta vöru sem uppfylli kröfur 

smásöluaðilanna. BRC staðallinn nýtur mikillar virðingar 
og er að margra mati mikilvægur mælikvarði á frammistöðu 

umbúðafyrirtækja.

7SJÁVARAFL    MAÍ  2018

Við óskum sjómönnum, smábátaeigendum og 

starfsfólki í sjávarútvegi til hamingju með daginn
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Hafnarfirði bréf og hvatt þá til dáða og ósk um 
að styðja hugmyndir sínar um að halda árlega 
Sjómannadag þar sem minnst yrði drukknaðra 
sjómanna og að reisa veglegan minnisvarða um 
þá sem farist hefðu á sjó.

Um minnismerkið urðu talsverðar deilur og voru 
menn ekki á eitt sáttir um að reisa minnismerki 
um drukknaða sjómenn og fannst mörgum það 
eiga að vera á hendi annarra en sjómannanna 
sjálfra að reisa slíkt minnismerki.

Þann 25. nóvember 1937 var haldinn 
undirbúningsfundur að stofnun samtaka um 
Sjómannadaginn. Fundurinn setti sér síðan reglur 
sem kynntar voru þremur dögum eftir fundinn. 
Menn voru ekki að tvínóna við hlutina á þessum 
tíma. Þessi dagur 25. nóvember er síðan talinn 
stofndagur Sjómannadagsráðs.

„ Í fyrrgreindum reglum segir m.a. svo.

2. gr. Takmark Sjómannadagsins sé.

a. Að efla samhug meðal sjómanna og hinna 
ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar.

b. Að heiðra minningu látinna sjómanna og þá 
sérstaklega þeirra sem í sjó drukkna.

c. Að kynna þjóðinni lífsbaráttu sjómannsins við 
störf sín á sjónum.

d. Að kynna þjóðinni hve þýðingarmikið starf 
stéttin vinnur í þágu þjóðfélagsins.

e. Að beita sér fyrir menningarmálum varðandi 
sjómannastéttina er auka gildi hennar.“

Þar með var þessu áhugamáli Henrys A. 
Hálfdanssonar loftskeytamanns á togaranum 
Hafsteini orðið að veruleika. Hann var þá kosinn 
formaður samtakanna og stýrði þeim í 23 ár.

Vor var í lofti og eins og menn 
vita gerast menn stundum 
undarlegir jafnvel skáldlegir í 
lognkyrðinni og sléttum sjó.

Ekki er vitað hvað það var sem 
verkaði á frjótt ímyndunarafl 
loftskeytamannsins á Hafsteini, 
en hann var sagður fullur af 
allskyns hugmyndum, eða 
hvort honum hefur fundist 
næði til að lýsa hugarfóstri, 
sem hann hafði lengi gengið 
með nema það verður, þegar 
hann kemur fram í brúna 
að færa stýrimanni fréttir af 
aflabrögðum annarra togara 
um nóttina. 

Hann tók til við að halda ræðu 
yfir stýrimanninum. Hann var flóðmælskur þessi 
ungi loftskeytamaður með björt og fjörleg augu. 
Þar sem ræðan var ekki fest á blað fyrr en þrjátíu 
árum síðar eftir að hún var haldin, er hún ekki 
þekkt orðrétt en margt mundi stýrimaðurinn frá 
orði til orðs.

Svona hljóðaði ræðan.
„Á fögrum vormorgni eins og þessum að lokinni 
vertíð, þegar flotinn er í höfn til viðgerða og þrifa, 
munu sjómenn helga sér einn dag á vori hverju 
og nefna hann Sjómannadag. Þeir munu halda 
daginn hátíðlegan með skrúðgöngu, íþróttum, 
ræðuhöldum, dansi og drykkju að kvöldi í 
vistlegum húsakynnum höfuðstaðarins.

Daginn eftir munu þeir byrja með kappróðri 
milli skipshafna. Þátttakan mun verða mikil, 
hver fleyta sem þá verður í höfn, mun eiga sína 
bátshöfn í róðrarkeppninni. Þá verður keppt 
í sundi, stakkasundi og björgunarsundi. Sú 
keppni verður uppáhaldskeppni sjómanna og 
þátttakan mikil. Sjómennirnir munu sýna hin 
vandasömu og margslungnu störf störf sín, sem 
þeir inna hendi í starfi sínu á skipunum. Keppt 
verður í bætingu neta, vírasplæsi, lóðabeitingu 
o.s.frv. Þeir munu gefa út sérstakt blað á hverjum 
Sjómannadegi. Skrifað af þeim og prýtt myndum 
úr lífi þeirra og starfi. Sjómannadagurinn mun 
reisa sjómannastéttinni verðugan minnisvarða við 
Reykjavíkurhöfn...“

Þannig er ræðan skráð í 20. tbl. Sjómannadags- 
blaðsins af Sæmundi Ólafssyni, stýrimanni á 
Hafsteini vorið 1929 en það mun hafa verið vorið 
sem ræðan var haldin.
Loftskeytamanninum varð ekki að ósk sinni fyrr en 
nokkrum árum síðar er hann hafði skrifað félögum 
sínum í stéttarfélögum sjómanna í Reykjavík og 

liðnu ári voru liðin 80 ár frá því fyrsti 
Sjómannadagurinn var haldinn í 
Reykjavík og fóru hátíðahöldin fram við 
Leifsstyttuna á Skólavörðuholti. Talið 
var að þátttakendur væru ekki færri en 

10 þúsund manns. Íbúar í Reykjavík voru þá um 
fjörutíu þúsund talsins.

Fjölmenn skrúðganga fór frá gamla Stýrimanna- 
skólanum við Öldugötu áleiðis á Skólavörðu- 
holtið. Fyrir göngunni fór Lúðrasveit ásamt 
gömlum sjómanni frá Eyrarbakka Guðjóni 
Jónssyni sem bar íslenska fánann. Þannig var 
fylkt liðinu að fremstir gengu skipstjórar, næstir 
þeim stýrimenn, þá vélstjórar, þá loftskeytamenn 
og loks matsveinar og veitingaþjónar. Gengu 
sjómenn undir félagsfánum stéttarfélaga sinna.

Í dagblöðum frá þessum tíma má lesa fréttir um 
að aldrei hafi sést mennilegri hópganga jafnvel 
skipuð mannborlegum mönnum þó hafi mátt 
sjá menn þarna innan um sem löng sjómennska 
var búin að beygja í bakinu. „Djarflegri og 
skipulegri skrúðganga hefur ekki sést hér í bæ“ 
sagði dagblaðið Vísir. Við Leifsstyttuna voru 
ræður haldnar og að hátíðahöldum loknum hélt 
mannfjöldinn niður að höfn til að horfa og fylgjast 
með kappróðri og stakkasundi.

Að keppni við höfnina lokinni var haldið á 
Melavöllinn þar sem Reykvíkingar og Hafnfirðingar 
kepptu í fótbolta sem lauk með sigri Reykvíkinga 
þrjú mörk gegn tveimur.

Í aðalútvarpsræðu Sjómannadagsins, sem 
Sigurjón Á. Ólafsson alþingismaður og fyrrum 
formaður Sjómannafélags Reykjavíkur flutti kom 
fram að á fyrsta fjórðungi aldarinnar 1900-1925 
hefðu farist að jafnaði 70 sjómenn á ári, en árin 
1928-1936 ekki nema 44 menn að meðaltali 
árlega. Ekki nema 44 menn. Hann lagði áherslu á 
í ræðu sinni að stórauka þyrfti öryggi sjómanna 
við atvinnu sína enda þekktur baráttumaður í 
öryggismálum sjómanna.

Svo mörg voru þau orð. Það var ljóst upp úr hvaða 
jarðvegi samtök sjómanna sem stóðu að stofnun 
Sjómannadagsins voru sprottin og hvað það var 
sem gerði baráttu þeirra svo augljósa.

Upphafið að stofnun Sjómannadagsins er rakið 
vestur í Ísafjarðardjúp um borð í hinn gamla 
togara Hafstein. Skipstjórinn svaf en stýrimaðurinn 
togaði. Það var tregt í síðasta hali, lognsléttur sjór 
en undiralda að suðvestri. Líklega boðaði hún 
ekki gott enda sögðu gömlu mennirnir að hún 
væri oft undanfari veðurs. Hástarnir flýttu sér að 
ganga frá aflanum, sett var trollvakt og hásetarnir 
fengu snap þar til híft var að nýju.

Hálfdán Henryson
stjórnarformaður Sjómannadagsráðs

Á

Öðruvísi hefði þetta aldrei gengið

Djarflega siglt í 80 ár
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í Víðinesi og ári síðar á Vífilsstöðum og árið 2004 
er tekin í notkun 6o rýma ný hjúkrunarálma við 
Hrafnistu í Reykjavík.

Árin 2010 til 2017 tekur Hrafnista með 
samningum við viðkomandi sveitarfélög við 
rekstri hjúkrunarheimila í Kópavogi, Reykjanesbæ 
og Garðabæ.

Þá hefur Naustavör dótturfélag Sjómannadagsráðs 
byggt leiguíbúðir fyrir aldraða við Hrafnistu í 
Hafnarfirði, í Reykjavík, og Kópavogi. Leiguíbúðir 
eru nú samtals 205 og biðlistar fyrir þær allar.

Íbúar á Hrafnistuheimilunum í hjúkrunar og 
dvalarrýmum eru nú samtals 601 og í dagdvöl, 
dagþjálfun og hvíldarrýmum samtals 116. 

Um síðustu áramót var hafin vinna við nýtt 100 
rýma hjúkrunarheimili við Sléttuveg í Reykjavík 
en það er fjármagnað af ríki í samstarfi við 
Reykjavíkurborg. Þetta nýja heimili verður rekið 
af Hrafnistu og sambyggt því verður þjónustu 
og félagsmiðstöð fyrir aldraða ásamt 140 
leiguíbúðum í eigu Naustavarar.

Þess skal getið hér að á launaskrá Hrafnistu og 
Sjómannadagsráðs eru samtals nær 1200 manns. 

Á þessu greinarkorni má sjá að það hefur oft verið 
djarflega siglt, og og þó stundum hafi brotið á 
bæði borð hefur oftast aflast vel á þessum áttatíu 
árum sem liðin eru frá stofnun Sjómannadagsins. 
Það hefur verið valinn maður í hverju rúmi bæði 
meðal starfsfólks og Sjómannadagsráðsmanna. 
Öðruvísi hefði þetta aldrei gengið og þegar ég 
lít yfir húsin hér á Hrafnistulóðinni í Laugarási þá 
hvarflar að mér að minnisvarðinn hefði mátt vera 
stór til að taka þessum fram.

öðrum ólöstuðum. Skóflustunga var síðan tekin 
í Laugarási af Birni Ólafs skipstjóra í Mýrarhúsum 
þann 1. nóvember 1952. 

Skal nú farið hratt yfir sögu en Hrafnista í Reykjavík 
var tekin í notkun á  Sjómannadaginn 6. júní 1957 
og nefnd Hrafnista. Fyrstu heimilismennirnir fluttu 
í húsið þann 15. Júní og þá hófst rekstur þess með 
15 heimilismönnum.

Árið 1972 sótti Sjómannadagsráð um lóð 
í Hafnarfirði og lauk fyrsta hluta Hrafnistu í 
Hafnarfirði með rýmum fyrir 141 heimilismann. 
Heimilið var síðan stækkað með rými til viðbótar 
fyrir 85 heimilismenn.

Árið 1964 keypti Sjómannadagsráð jörðina 
Hraunkot í Grímsnesi með það í huga m.a. að 
reka þar barnaheimili og dvöldu þar um 50 börn 
hverju sinni. Nú er þar félagsmiðstöð og sundlaug 
í eigu Sjómannadagsráðs ásamt 250 sumarhúsum 
flestum í eigu einkaaðila og félagasamtaka.

Happdrætti DAS tók til starfa á sjómannadaginn 
árið 1954 og hefur það alla tíð  reynst samtökunum 
mikilvægt tæki í öflun fjár til byggingaframkvæmda 
Hrafnistuheimilanna. Árið 1956 hófust kvikmynda- 
sýningar í borðsal Hrafnistu en voru á árinu 
1960 fluttar í nýtt kvikmyndahús Laugarásbíó og 
var tilgangurinn með rekstri þess að styðja við 
framkvæmdir og rekstur heimilisins. Undanfarin 
ár hefur rekstur kvikmyndahússins verið leigður út.

Árið 2007 var tekin í notkun nýbygging við 
Hrafnistu í Reykjavík sem hýsir sundlaug ásamt 
endurhæfingu.

Árið 2002 er gerður samningur við ríkið um að 
Hrafnista tæki við rekstri hjúkrunarheimils ríkisins 

Eins og fram hefur komið voru sjómenn ekki á eitt 
sáttir varðandi tilgang Sjómannadagsins annað en 
að halda daginn hátíðlegan. Á öðru ári samtakanna 
var kosin stefnuskrárnefnd sem leggja átti 
hugmyndir að stefnumálum Sjómannadagsins 
fyrir Sjómannadagsráð. Á grundvelli tillagna 
stefnuskrárnefndar var eftirfarandi tillaga 
samþykkt: „Sjómannadagsráðið samþykkir að 
vinna að því nú þegar og í nánustu  framtíð að 
safna fé til stofnunar elli og hvíldarheimilis fyrir 
aldraða farmenn og fiskimenn“. Þar með var 
siglingin hafin sem enn stendur og mun vonandi 
standa um ókomin ár. Þegar var hafist handa 
um söfnun fjár en verðbólga og gengisfellingar  
hægðu verulega á söfnuninni þó beitt væri 
ýmsum aðferðum til að hamla á móti dýrtíðinni.

Sjómannadagsráð sótti fljótlega um lóð fyrir 
væntanlegar byggingar og stóð hugur ráðsmanna 
til lóðar í Laugarnesi í Reykjavík. Hugmyndir 
voru uppi um að ef lóð fengist í Laugarnesi 
mætti hugsa sér þar vísi að smábátaútgerð svo 
heimilismenn gætu aflað heimilinu fiskjar og auk 
þess mætti hafa þar vísi að garðyrkju heimilinu 
og vistmönnum til hagsbóta. Já það voru uppi 
margvíslegar hugmyndir á þessum tíma og 
ekki gott að setja þær í samhengi við daglegt 
líf okkar í dag. Skemmst er frá að segja að lóðin 
í Laugarnesi fékkst ekki þar sem fyrirhugað var 
að þar yrði athafnasvæði fyrir vaxandi útgerð 
í Reykjavík. Það má líklega segja sem betur 
fór. Bæjarstjórn Reykjavíkur bauð hinsvegar í 
stað lóðar í Laugarnesi, lóð í Laugarásnum í 
Reykjavík. Sjómannadagsráðsmenn urðu þó 
ekki allir sammála um þá skipan og var kosið 
um það í ráðinu hvort þiggja skyldi lóðin og 
var það samþykkt með 12 atkvæðum gegn 5. 
Líklega geta flestir sammælst um það í dag að 
vart er fegurri staður til í Reykjavík að mörgum 

Sjófiskur SMITH & 
NORLAND

Fiskmarkaður
Patreksfjarðar ehf.

Við óskum sjómönnum,
smábátaeigendum og starfsfólki

í sjávarútvegi til hamingju með daginn
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síðustu 100 árum hefur orðið 
gjörbylting í öryggismálum sjómanna 
hér við land.  Ef við lítum okkur nær í 
tíma þá er án efa merkilegasta  og 
áhrifaríkasta aðgerðin í öryggismálum,  

stofnun Slysavarnaskóla sjómanna árið 1985.  
Fjöldi námskeiða er í boði á hverju ári og tækninni 
fleygir sífellt fram í öryggisbúnaði skipa. Sjómenn 
þurfa að fara á öryggisfræðslunámskeið á fimm 
ára fresti og hafa þeir verið ákaflega ánægðir 
með námskeiðin.  Þar læra þeir fyrst og fremst 
að bregðast við og bjarga sér og félögum sínum 
á neyðarstundu, hafa eftirlit með öryggismálum 
sínum og fylgja eftir úrbótum.   

Skipulag og tækjabúnaður björgunarsveita 
Slysavarnafélagsins hefur tekið stórstígum 
framförum og sjálfboðaliðar um allt land hafa varið 
ómældum tíma í að þjálfa sig í björgunarstörfum 
og reka vel tækjum búnar björgunarsveitir, sem 
eru tilbúnar til björgunarstarfa alla daga ársins 
bæði að nóttu sem degi. 

Tilkoma mjög öflugra björgunarþyrlna og 
varðskipa Landhelgisgæslunnar og  vel þjálfaðar 
áhafnir þeirra hafa skipt sköpum í björgunarmálum 
á sjó og landi. 

Starf Rannsóknarnefndar sjóslysa hefur skipt 
miklu máli við að komast að því hverjar eru 
orsakir slysa á sjó, sem oft hefur leitt til þess að 
kröfur og eftirlit með öryggismálum hefur aukist.  
Samgöngustofa (Siglingastofnun) hefur haft með 
höndum gríðalega umfangsmikið eftirlit með 
búnaði og sjóhæfni alls íslenska skipaflotans og 
fylgt þannig eftir lögum og reglum sem í gildi eru 
á hverjum tíma. 

Þá hafa útvegsmenn og sjómannasamtökin 
verið verulega virk í umræðunni um bætta 
öryggismenningu um borð í skipunum og gert 
allt sem í þeirra valdi er til að bæta ástandið á 
hverjum tíma.

Það segir sig sjálft að um borð í fiskiskipi eru 
margir þættir sem þarf að hafa eftirlit með. Úti á 
dekki þar sem veiðarfærin eru, vinnsludekki, lestin, 
vélarúmið o.s.frv. allstað þarf að haf gát á verklagi,  
meðferð veiðafæra, tækja og verkfæra sem 
noturð eru. Það er því varla hægt að finna flóknari 
vinnustað þegar kemur að öryggismálum en um 
borð í fiskiskipum. Þess vegna er svo mikilvægt að 
skipta öryggiseftirlitinu á alla í áhöfninni. 

1998 sendu samtök útvegsmanna og sjómanna 
ásamt Slysavarnafélaginu, stjórnvöldum sam- 
þykkt um að þau væru tilbúin að vinna að 
gerð öryggisstjórnunarkerfis með stjórn- 

völdum.  Slysavarnafélagið og Sjávarútvegs- 
stofnun Háskóla Íslands unnu saman að 
mótun öryggisstjórnunarkerfis fyrir sjómenn. 
Rannsóknaráð ríkisins  og Samgönguráðuneytið 
studdu verkefnið fjárhagslega.  Öryggisstjórnunar- 
kerfi kemur  ákveðnu skipulagi á vinnubrögð og 
meðferð öryggismála, uppfyllir öll lög og reglur um 
öryggi sjómanna og tekur mið af viðurkenndum 
alþjóðlegum öryggiskerfum og eykur innra eftirlit 
áhafna og útgerða. Markviss úttekt á slysagildrum 
um borð og næstum því slys eru tilkynnt og skráð. 
Móttaka og fræðsla nýliða skipulögð.

Öryggisstjórnunarkerfi gerir sjómennsku öruggari, 
kemur í veg fyrir slys á mönnum og kemur í veg 
fyrir tjón á verðmætum.

Sérstakar öryggisnefndir tryggja að farið sé eftir 
kerfinu. Þær taka við ábendingum og ákveða 
hver skuli annast eftirlit, hvenær og hve oft. Þær 
funda með áhöfn og stjórnendum og fylgja eftir 
lagfæringum og úrbótum.

Í dag er sjálfsagt að nota ýmiskonar öryggibúnað 
eins og öryggislínur, hjálma, vinnuflotgalla 
og öryggisvesti með neyðarsendi.  Skipin 
eru hönnuð sérstaklega með tilliti til öryggis 
áhafnarinnar og siglingu skipsins.  Stærri skipin 
eru nánast öll með yfirbyggt vinnsludekk og þar 
er notast við fullkomnar flæðilínur og færibönd.  Í 
hönnun nýjustu skipanna er sérstök áhersla lögð 
á meira öryggi í lestum skipanna, en þar hafa 
undafarin ár orðið tíð slys og í sumum skipanna 
er gengið svo langt að færa erfiðustu vinnuna 
upp á vinnsludekkið og láta sjálvirkan búnað 
raða fiskikörunum sjálfvirkt í lestina og þannig er 
komist hjá erfiðri og áhættu samri vinnu í lestinni.  

Undanfarin ár hefur verið vakning í því að skrá það 
sem kallað hefur verið „næstum því slys“, því þar 
sem verður næstum því slys getur orðið alvöru 

Gunnar Tómasson
framkvæmdastjóri hjá Þorbirni hf

slys síðar. Menn eru að reyna að fyrirbyggja slysin. 
Við sjáum hver árangurinn varð við að fækka 
banaslysum og alvarlegum slysum og þá á alveg 
að vera hægt að fækka hinum slysunum verulega.  
En betur má ef duga skal og það hlýtur að vera 
markmið okkar að fækka slysum  verulega.  Þar 
þarf bara að koma að þessari nýju hugsun að allt 
skipti máli, smátt og stórt. Og þegar fleiri fyrirtæki 
eru búin að ráða sér öryggisstjóra þá held ég að 
öryggismenningin færist á nýtt og betra stig. 
Öryggisstjórar sjá til þess að eftirliti sé virkt og 
fylgt sé öryggisreglum og verkferlum til að koma 
í veg fyrir slys og rétt sé brugðist við  beri slys að 
höndum. 

Sjómenn eru sinnugri þegar kemur að 
öryggismálum og passa betur hver upp á annan. 
Menn taka þannig ábyrgð hver á öðrum. Fræðslan 
og skólastarfið hefur opnað augu manna fyrir 
þessu. Hér áður fyrr var það þannig að menn voru 
ekki mikið að skipta sér hver af öðrum. En menn 
eru mikið opnari með þetta í dag.

Meðferð öryggismála gengur svolítið í bylgjum 
því þegar mikill uppgangur er í fiskveiðum og 
sjósókn þá hefur líka verið mikil endurnýjun og 
oft mikil  nýliðun um borð. Með kvótakerfinu og 
fækkun skipa þá minnkar þessi endurnýjun og 
meira um að vanir sjómenn  séu um borð. En sá 
tími er að einhverju leyti liðinn, en í staðinn erum 
við með miklu betra fræðslukerfi fyrir nýliða og öll 
skip með sérstakt skipulag um hvernig taka skuli á 
móti nýliðum.  Þá er heldur ekki litið svo á að þeir 
séu einir nýliðar sem eru að fara í fyrsta skipti á sjó, 
heldur sé litið svo á að maður sé nýliði ef hann er 
nýr um borð í viðkomandi skipi. 

Vel útbúið skip og þjálfuð áhöfn skiptir sköpum 
þegar á reynir.  Höfum það í huga að skipið sjálft 
er öruggasta björgunartækið.

Öryggismál
sjómanna

Á



Omega 3 Liðamín Hyal-Joint® vinnur gegn 
stífum liðum og viðheldur heilbrigði þeirra. 

Omega 3 Liðamín Hyal-Joint® inniheldur:
Hyaluronsýru sem gegnir mikilvægu hlutverki í að smyrja og 
viðhalda mýkt í liðamótum. 
Kondróitínsúlfat er algengt byggingarefni í liðbrjóski og er 
talið hamla bólgumyndun og vinna gegn slitgigt. 
Omega-3 inniheldur fitusýrurnar EPA og DHA sem talið er 
að geti dregið úr stirðleika á morgnana og verkjum. 
C-vítamín tekur þátt í framleiðslu líkamans á kollagen próteini 
sem er meginuppistaðan í ýmsum tengivefjum líkamans. 

Með þér í liði

Alfreð Finnbogason
Landsliðsmaður í knattspyrnu 

„Tækifærið
  er núna.“

Registered trademark 
licensed by Bioiberica
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Vöktu athygli fyrir nýjar lausnir
WiseFish hugbúnaðlausnin er allsherjarlausn 
fyrir sjávarútvegsfyrirtæki. Með hugbúnaðinum 
er hægt að fylgjast með hráefninu, allt frá því 
hvar fisksins er aflað og í hendur neytandans, ef 
notandi skrásetur allar nauðsynlegar upplýsingar 
inn í forritið. Nú þegar er um 70%  alls afla á Íslandi 
ráðstafað í gegnum WiseFish og er um 20 prósent 
af veltu Wise í heildina.   Hugbúnaðarlausnin er 
viðtæk og nær allt frá bókhaldi, fjármálum og 
virðiskeðjunni yfir í framleiðsluferlið.
 
WiseFish var nýlega uppfært og er sú 
uppfærsla ekki síst það sem Wise vildi sýna á 
sjávarútvegssýningunni. Samfara nýrri uppfærslu 
á Microsoft Dynamics NAV árið 2018 var WiseFish 
endurbætt. Ný uppfærsla felur meðal annars í 

WiseFish
vakti mikla athygli á
sjávarútvegssýningunni í Brussel
 

Wise var eitt af fjölmörgum fyrirtækjum, íslenskum og erlendum, sem tóku þátt 
í Sjávarútvegssýningunni í Brussel í lok apríl. Sjávarútvegssýningin í Brussel er sú 
stærsta sinnar tegundar í heiminum, eins konar uppskeruhátið sjávarútvegsins um 
allan heim. Wise hefur þróað og selur WiseFish sem er allsherjar hugbúnaðarlausn 
fyrir sjávarútveginn. Jón Heiðar Pálsson er sviðsstjóri Wise lausna og var staddur á 
sýningunni í Brussel. Hann segir að sýningin í ár hafi verið arðbær fyrir WiseFish. „Það 
var fullt út úr dyrum á þriðjudeginum og miðvikudeginum,“ segir hann. Sýningin hafi 
verið skemmtileg. „Við hittum mikið af nýjum og væntanlegum viðskiptavinum,“ 
segir Jón Heiðar. Þá hafi þau líka hitt fjölda núverandi viðskiptavina og styrkt tengslin. 
Fimmtudagurinn hafi að venju verið öllu rólegri, enda gestir sýningarinnar að tínast 
heim þá.

Katrín Lilja Jónsdóttir

Adólf Guðmundsson, rekstrarstjóri bol-
fiskvinnslu Síldarvinnslunnar og Ólafur 
Rögnvaldsson, forstjóri hraðfrystihúss 
Hellissands, viðskiptavinir Wise, ásamt 
Jóni Heiðari Pálssyni sviðsstjóra Wise 
lausna í miðjunni.

– Ný uppfærsla á hugbúnaðinum og viðbætur vöktu lukku
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sér viðbætur við Power BI greiningartæki sem er 
núna hluti af grunnpakka þegar keypt er áskrift 
að WiseFish. Aðrar endurbætur eru; Auðveldara 
aðgengi að Microsoft Outlook, skýrslugerð 
er einfaldari og bætt var við tengingum við 
jaðartæki eins og spjaldtölvur. Einnig var til 
sýningar greiningartækið WiseAnalyzer, sem gerir 
fyrirtækjum kleift að greina og lesa á auðveldan 
hátt úr gögnum úr Microsoft Dynamics NAV. 
Allt er þetta nú orðið hluti af grunnpakkanum 
sem fylgir þegar keypt er áskrift að WiseFish í 
gegnum Microsoft Dynamics NAV. Breytingarnar 
á hugbúanaðinum vöktu athygli. „Nýjar viðbætur 
eins og Power BI og WiseAnalyzer vöktu mikla 
lukku. Ný virkni WiseFish í vöruhúsum, tenging 
við jaðartæki og almennar viðbætur á nýrri útgáfu 
Microsoft Dynamics NAV vöktu ekki síður athygli,“ 
segir Jón Heiðar.
 

Út fyrir Evrópu
Í gegnum árin hefur WiseFish náð að safna að 
sér góðum og traustum viðskiptavinum út um 
allan heim. WiseFish er notað allt frá Ástralíu til 
Íslands og bera viðskiptavinir hugbúnaðnum 
góða sögu. Á sýningunni í Brussel var fjöldi af 
sjávarútvegsfyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum 
í matvælaiðnaði. „Mikið af sýnendum eru 
okkar viðskiptavinir og gestir á sýningunni, 
bæði innanlands og utan,“ segir Jón Heiðar. 
Starfsmenn WiseFish hittu fjölda af fyrirtækjum 
sem þegar eru í viðskiptum við þá en einnig 
nokkra nýja viðskiptavini. Hluti af sýningu eins og 
sjávarútvegssýningunni í Brussel er að skapa ný 
viðskiptatengls. „Við fengum nýja viðskiptavini á 
sýningunni, meðal annars Fiskavirkið í Færeyjum,“ 
segir Jón Heiðar og bætir við að einnig hafi fjöldi 
mögulegra viðskiptavina kynnt sér hugbúnaðinn 
sem Wise býður upp á. Þar á meðal hafi 
verið fyrirtæki í sjávarútvegi en líka úr öðrum 
atvinnugreinum.
 
Viðskiptavinir WiseFish hafa að mestu verið frá 
Evrópu. Þó hefur hugbúnaðurinn nýlega verið settur 
upp hjá Tassal í Ástralíu og Omicron í Suriname í 
Suður-Ameríku. Jón Heiðar segir að heimsóknir 
frá fyrirtækjum utan Evrópu hafi verið áberandi. 
„Það var mikið um heimsóknir frá fyrirtækjum 
með höfuðstöðvar utan Evrópu. Svo sem frá Nýja-
Sjálandi, Nígeríu og Bandaríkjunum.“ Þetta vekji 
vonir um frekari útbreiðslu WiseFish.
 

Uppsetning í gegnum fjartengingu
Eins og áður sagði var WiseFish nýlega sett 
upp hjá laxaframleiðandanum Tassal í Ástralíu. 
Innleiðingin á hugbúnaðnum fór fram að hluta og 
er viðhald og þjónusta nær eingöngu  í gegnum 
fjartengingu. „Það var minniháttar viðvera frá 
starfsmönnum WiseFish á meðan innleiðingin 
gekk yfir,“ segir Jón Heiðar og bætir við að það 
hefði verið mögulegt að sleppa algjörlega 
viðveru starfsmanna WiseFish hefði Tassal ekki 
verið að flytja sig á milli hugbúnaðarlausna og 
útgáfa í Dynamics NAV og WiseFish.

Innleiðing WiseFish fyrir Omicron í Suriname 
var svo algjörlega framkvæmd í gegnum 
fjartengingu. „Með því að innleiða hugbúnaðinn 
svona spörum við bæði tíma og peninga fyrir 
bæði okkur og viðskiptavininn,“ segir Jón Heiðar. 
Bæði fyrirtæki, Tassal og Omicron, voru ánægð 
með að geta unnið að innleiðingunni í gegnum 
fjartengingu.
 
Góð yfirsýn mikilvæg
Með aukinni sjálfvirkni í matvælaiðnaði og stærri 
og yfirgripsmeiri fyrirtækjum í sjávarútvegi er 

orðið mjög mikilvægt að hafa yfirsýn yfir hráefnið. 
Ný uppfærsla á WiseFish gerir það auðveldara 
fyrir notendur í sjávarútvegi og í matvælaiðnaði 
að skrásetja aflann og hafa góða yfirsýn yfir allt 
framleiðsluferlið. Ný viðbót, eins og tenging við 
jaðartæki, geri alla skrásetningu mun auðveldari. 
„WiseFish getur gefið mjög góða yfirsýn yfir hvað 
er í gangi í framleiðslunni, hvar aflinn er á þeirri 
stundu og hve mikið er til á lager,“ segir Jón Heiðar. 
„Svo getur WiseFish meðal annars tengst Innova 
hugbúnaðinum frá Marel.“ WiseFish er líka með 
innbyggt HACCP gæðaeftirlitskerfi sem er beitt í 
gegnum allt framleiðsluferlið.
 
Ódýrari lausn
Í stað þess að fjárfesta í dýrum tækjabúnaði 
til að hýsa ERP-lausnina býður Wise upp á 
áskriftarþjónustu. Með því að kaupa áskrift er 
allur kostnaður gefinn upp strax og enginn 
aukakostnaður sem getur komið á óvart síðar. 
„Í áskriftinni felst líka að gögnin eru örugg í 
Microsoft Azure, einni öflugustu skýjalausn í heimi 
og fyrirtækið fær aðgang að einni kröftugustu 
ERP-lausn í heimi, sem er Microsoft Dynamics 
NAV,“ segir Jón Heiðar. „Allt er þetta innifalið í 
áskriftinni fyrir brot af kostnaðinum við að kaupa 
tækjabúnaðinn, eins og var áður eini kosturinn.“

Auðvelt að aðlaga að fyrirtækjum
Einn af stærstu kostunum við WiseFish er hve auðvelt 
er að aðlaga hugbúnaðinn að hverju fyrirtæki 
fyrir sig, óháð stærð þess. Lausnirnar sem fylgja 
WiseFish eru margar, til dæmis WisePeripherals, 
gæðaeftirlitskerfið HACCP, afla-og kvóta eftirlit 
og rekjanleiki aflans frá fiskveiðimiðunum til 
neytandans.
 
WiseFish er allsherjarlausn sem notar Microsoft 
Dynamics NAV sem vettvang. Wise selur WiseFish 
og hefur þróað hugbúnaðinn í gegnum árin. Wise 
er leiðandi í sölu og þróun á Microsoft Dynamics 
NAV á Íslandi og var stofnað árið 1995. Wise hefur 
yfir 80 starfsmenn á Íslandi og í kringum 500 
viðskiptavini um allan heim. Microsoft valdi Wise 
sem Country Partner of the year á Íslandi árið 2017 
og er í hópi annarra fyrirtækja sem framúrskarandi 
viðskiptafélagi hjá Microsoft. Einnig hefur Wise 
verið verðlaunað af CreditInfo á Íslandi. Það fékk 
verðlaun árið 2017 fyrir að vera framúrskarandi 
fyrirtæki. Með titlinum framúrskarandi fyrirtæki 
er gefin viðurkenning meðal annars fyrir að vera í 
lánshæfisflokki 1-3, ársreikningi sé skilað á réttum 
tíma og rekstrarhagnaður hefur verið jákvæður 
síðustu þrjú rekstrarár.

Jón Heiðar Pálsson sviðsstjóri Wise lausna, ásamt Nils Aadland.
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uðfinnur Sigurvinsson, skilaði nýverið 
lokaritgerð til MPA-gráðu í opinberri 
stjórnsýslu sem fjallaði um plastmengun 
í hafi. Megintilgangur ritgerðarinnar var 
að skoða til hvaða ráða stjórnvöld geta 

gripið til, til að stemma stigu við þeim vágesti 
sem plastmengun í hafi er. „Hér á Íslandi hafa 
verið gerðar litlar sem engar rannsóknir sem miða 
að því að skoða hvernig ástandið í hafinu er við 
landið þegar kemur að plastmengun. Úr þessu 
er brýnt að bæta,” segir Guðfinnur en í ritgerðinni 
kemur fram að Íslendingar geti ekki gert ráð fyrir 
öðru en að plastmengun sé vandamál hér líkt og 
annars staðar í heiminum. Sjávarstraumar virði 
hvorki landamæri né haflögsögu. „Í rannsókn sem 
nýverið var gerð í Noregi kom í ljós að örplast 
mælist í kræklingi meðfram allri strönd Noregs en 

Eftir 30 ár verður meira plast í sjónum en fiskur ef ekkert verður að gert. Íslendingar eiga 
mikilla hagsmuna að gæta enda sjávarútvegur önnur stærsta atvinnugreinin hér á landi. 
Lyfta þarf grettistaki í þessum málefnum hér sem víðast annars staðar í heiminum. 
Íslendingar eru þó eftirbátar margra þjóða þegar kemur að rannsóknum og aðgerðum 
sem miða að því að draga úr plastmengun í hafinu. 

þetta er umfangsmesta rannsókn á örplasti sem 
Norðmenn hafa ráðist í. Mældist mest örplast í 
kræklingi nyrst í Noregi, einmitt á svæðinu sem 
menn bjuggust við að væri hvað hreinast. Einnig 
kom á óvart að stærsti hluti þess örplasts sem 
fannst voru þræðir úr fatnaði eða vefnaði en fram 
að því höfðu Norðmenn talið að minnst helmingur 
örplasts sem bærist út í hafið við Noregsstrendur 
væri frá bílaumferð.”

Sjávarstraumar virða hvorki
landamæri né haflögsögu
Plastmengun í hafi má að stærstum hluta rekja 
til plastumbúða, s.s. plastpoka, drykkjarflaskna 
o.s.frv. og svo til örplasts. Hvoru tveggja runnið 
undan rifjum mannsins og hafnar í hafinu fyrir 
tilstilli hans. „Þvert á það sem eitt sinn var talið þá 
brotnar plast niður í náttúrunni en það hverfur 
ekki heldur umbreytist í örplast, örfínar plastagnir. 
Örplast er ekki einungis að finna niðurbrotið í 
náttúrunni heldur framleiðum við það beinlínis, 
s.s. í snyrtivörur. Því er bætt í tannkrem og 

Íslendingar henda
fimm milljón plastpoka
í hafið á hverju ári

Þessi ljósmynd er frá síðasta fjöruhreinsunarverkefninu sem Blái herinn 
tók þátt í. Um er að ræða samnorræna strandhreinsunardaginn. Alls 
hreinsaðist í þrem fjörum 3,3 tonn af fjögur til fimm kílómetra strand-
lengju.  Ljósmyndari: Tómas Knútsson

„Íslendingar fleygja um 70 
milljónum plastpokum eða 
um 1.120 tonnum árlega. 
Samkvæmt rannsóknum má 
gera ráð fyrir að um 8% þeirra 
endi í hafinu eða sem jafngildir 
um 5 milljónum plastpoka á 
Íslandi árlega. Þá er ótalin 
sú mengun sem fer í hafið 
af örplasti með t.d. skolpi. 
Hvort pokarnir og örplastið 
endar í maga fiska og annarra 
sjávarlífvera í hafinu við landið 
er lítt vitað. Það er hins vegar 
ekkert betra að hugsa til þess 
að plastmengun af okkar 
völdum endi í maga lífvera 
annars staðar í heiminum.“

G
Alda Áskelsdóttir
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Guðfinnur Sigurvinsson.

við þvott á flíspeysum fara trefjaagnir út með 
þvottavatninu og með skólpinu til sjávar.” 
Íslendingar fleygja um 70 milljónum plastpokum 
eða um 1.120 tonnum árlega. Samkvæmt 
rannsóknum má gera ráð fyrir að um 8% þeirra 
endi í hafinu eða sem jafngildir um 5 milljónum 
plastpoka á Íslandi árlega. Þá er ótalin sú mengun 
sem fer í hafið af örplasti með t.d. skolpi. Hvort 
pokarnir og örplastið endar í maga fiska og 
annarra sjávarlífvera í hafinu við landið er lítt vitað. 
Það er hins vegar ekkert betra að hugsa til þess að 
plastmengun af okkar völdum endi í maga lífvera 
annars staðar í heiminum. Íslendingar geta einnig 
gert ráð fyrir því að hafstraumar beri mengun 
hingað. Heimsbyggðin er því samábyrg í þessum 
efnum og enginn ætti að hlaupa undan merkjum. 

Hvalir og fiskar stútfullir af plasti
„Það vakti mikinn óhug í byrjun árs 2017 þegar 
sárþjáðan hval rak á land í Noregi, um var að 
ræða rúmlega sex metra langan gáshnall sem 
hafði ítrekað rekið á land við Björgvin. Þegar dýrið 
var aflífað kom í ljós að það hafði innbyrt meira 
en þrjátíu plastpoka. Fréttir af hvalrekanum með 
ljósmyndum af innvolsinu bárust víða um lönd 
og málið vakti mikla athygli á samskiptamiðlum. 
Í fréttum RÚV var rætt við hvalasérfræðing hjá 
Hafrannsóknastofnun, sem sagði að ekkert í 
líkingu við þetta hafi komið upp á Íslandi en 
staðfesti að „bútar úr plastpokum og svona 
eitthvað drasl úr sjónum“ hefðu fundist í mörgum 
hvölum við Íslandsstrendur,” segir Guðfinnur. Það 

er því ljóst að þó að hér á landi hafi ekki 
fundist hvalir stútfullir af plasti er í maga 
þeirra plast og annað drasl úr sjónum.

Plastið í hafinu er hnattrænt 
neyðarástand
Á Umhverfisþingi Sameinuðu þjóðanna 
sem fór fram í Naíróbí í Kenía undir lok 
árs 2017 ræddu fundarmenn af ákafa 
um að taka þyrfti á plastmengun í 
hafi með mun hertari aðgerðum. 
Ríkisstjórnir, fyrirtæki og almenningur 
verði að grípa til róttækari og skjótari 
aðgerða en hingað til, ella verði tjónið 
óbætanlegt. Langtímaáætlanir til 
2025 um að draga svo og svo mikið úr 
plastmengun dugi ekki til. Á þinginu 
vildu Norðmenn leggja fram ályktun 
sem beinlínis bannar plastmengun. 
Lisa Svensson, yfirmaður UN Oceans fór 
ekki í grafgötur í orðavali og sagði plastmengun 
hafsins vera hnattrænt neyðarástand. Þegar horft 
er til þeirra áætlana sem íslensk stjórnvöld hafa 
sett sér t.d. um að draga úr plastpokanotkun 
þjóðarinnar eru þær í engu samræmi við þessi 
orð. „Í september 2016 undirrituðu Sigrún 
Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra og 
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka 
verslunar og þjónustu samning um að draga úr 
notkun léttra burðarplastpoka og gaf ráðherra út 
aðgerðaáætlun í sama tilgangi við þetta tilefni. 
Samningurinn kveður á um að fyrir árslok 2019  
verði notkunin hér á landi ekki meiri en 90 
plastpokar á einstakling á ári og að sú tala 
verði komin niður í 40 árið 2025 en gert er 
ráð fyrir að hver einstaklingur hérlendis noti 
um 105 burðarplastpoka á ári.” Guðfinnur 
segir að aðgerðaáætlun umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins sé til þess að gera 
mild; fjallað er um fræðslu, alls kyns athuganir 
og samstarf við ýmsa, eins og átakið með 
Samtökum verslunar og þjónustu. Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga verður þá gert að upplýsa 
Umhverfisstofnun um hvaða skref hafi verið 
tekin til að tryggja flokkun úrgangs og draga 
úr plastpokanotkun vegna úrgangs. Árið 2018 
lítur dagsins ljós frumvarp til laga sem kveður 
á um að óheimilt verði að afhenda burðarpoka 
án endurgjalds og að gjaldið verði sýnilegt á 
kassakvittun. Stefnt er að gildistöku slíkra laga eigi 
síðar en 1. janúar 2019. 

Íslensk stjórnvöld verða að bregðast 
bæði skjótar og harðar við
Á sama tíma og íslensk stjórnvöld stefna að því að 
draga úr plastpokanotkun hvers landsmanns um 
fjörutíu á tíu árum hafa margar þjóðir gengið miklu 
lengra bæði í Evrópu og víðar. Athygli vekur að þær 
þjóðir sem hvað lengst hafa gengið í takmörkun á 
notkun burðapoka eru þjóðir sem oft eru nefndar 
í sömu andrá og orðið þróunarlönd. Þjóðir sem 
Íslendingar eða aðrar vestrænar þjóðir bera sig 
sjaldan saman við. „Máritanía bannaði plastpoka 
með öllu á síðasta ári og eru þeir sem staðnir eru 
að notkun plastpoka sektaðir um 4.200 dollara. 
Plastpokar í farangri erlendra ferðamanna eru gerðir 
upptækir. Rúanda bannaði líka notkun plastpoka 
2008 og er sagt að götur höfuðborgarinnar 
Kigali séu tandurhreinar. Suður-Afríka bannaði 
næfurþunnu plastpokana árið 2003 og Tansanía, 
Úganda, Kenía og Senegal sigldu í kjölfarið.” 
Guðfinnur segir að íslensk stjórnvöld verði að 
bregðast bæði skjótar og harðar við en áætlanir 
geri nú ráð fyrir. Þau geti nýtt sér ýmis stjórntæki 
innan stjórnsýslunnar til að taka á þessum vanda, 
það sé ekki eftir neinu að bíða. „Til að nýta tímann 

sem best er nauðsynlegt að beita stjórntækinu, 
reglum, endurskoða reglugerðir, herða reglur 
og fara í bönn þar sem við á. Hagrænir hvatar 
stjórntækja á borð við ríkisstyrki og skattastyrki 
gætu samhliða styrkt notkun stjórntækjanna, 
sérstaklega á sviði nýsköpunar og rannsókna. Þá 
er brýnt að afla opinberra upplýsinga en með 
þeim skapast vísindalegur grunnur til að grípa í 
framhaldinu til fleiri stjórntækja og með miðlun 
opinberra upplýsinga verður hægt að virkja 
mannauð til athafna og grípa til nauðsynlegra 
bjarga.”

Ljós í myrkri
Þó að íslensk stjórnvöld hafi ekki gripið til 
afgerandi aðgerða til að stemma stigu við 
plastmengun í hafi eru ýmis jákvæð teikn á lofti. 
Guðfinnur segir að vitundar- vakning hafi orðið 
hjá almenningi og vísbendingar séu um að dregið 
hafi úr notkun innkaupapoka um 20% á tveimur 
árum. Þá hafi ýmsar stofnanir og fyrirtæki látið sig 
málið varða og þar hefur sjávarútvegsfyrirtækið 
Grandi verið fremst í flokki. „Umgengni 
útgerðarinnar hefur batnað mikið á síðustu árum 
og umhverfisvitund aukist innan sjávarútvegsins. 
Guðbergur Rúnarsson verkfræðingur sem starfar 
hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi segir 
að Grandi hafi yfirburðarstöðu hvað íslenskar 
útgerðir varðar þegar umhverfismál eru annars 
vegar. Fyrirtækið hafi reist eigin flokkunarstöð 
fyrir starfsemi sína. Þar sé flokkaður bæði 
úrgangur úr skipum og landvinnslu. Aðrir séu 
þó ekki komnir alveg á það stig. Hann eigi hins 
vegar ekki von á öðru en innan einhverra ára 
verði stærstu fyrirtækin komin á sama stað og 
Grandi í þessum efnum enda fyrirmyndin góð.” 
Guðfinnur segir að einnig megi sjá mikla virkni 
í alls kyns grasrótarstarfi á Íslandi sem snýr að 
umhverfisvernd í öllum sínum blæbrigðum og 
þar er baráttan gegn plasti sérstaklega vel sýnileg. 
„Sé horft til baráttunnar gegn plastmengun 
hafsins á Íslandi ber Blái herinn höfuð og herðar 
yfir annað starf á þeim vettvangi. Um er að ræða 
sjálfboðaliðastarf fjármagnað með styrkjum og 
vinnustundirnar eru yfir 50 þúsund frá upphafi. 
Blái herinn er hugmynd og framkvæmd Tómasar 
Knútssonar kafara á Suðurnesjum en fyrir sitt 
framlag hlaut hann Náttúruverndarviðurkenningu 
Sigríðar í Brattholti á Degi íslenskrar náttúru 
2014. Bláa herinn stofnaði Tómas árið 1995 og 
samkvæmt upplýsingum á heimasíðu hefur 
hann til dæmis skipulagt og framkvæmt yfir 100 
hreinsunarverkefni í nokkrum sveitarfélögum á 
landinu, mest þó á Suðurnesjum. Tómas hefur 
hreinsað yfir 1100 tonn af alls kyns rusli og drasli 
úr umhverfi okkar, aðallega við sjávarströndina, á 
opnum svæðum og í höfnum landsins.”

„Á sama tíma og íslensk stjórnvöld stefna 
að því að draga úr plastpokanotkun 
hvers landsmanns um fjörutíu á tíu árum 
hafa margar þjóðir gengið miklu lengra 
bæði í Evrópu og víðar. Athygli vekur að 
þær þjóðir sem hvað lengst hafa gengið í 
takmörkun á notkun burðapoka eru þjóðir 
sem oft eru nefndar í sömu andrá og orðið 
þróunarlönd. Þjóðir sem Íslendingar eða 
aðrar vestrænar þjóðir bera sig sjaldan 
saman við.“
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Almennt 
Stofnaðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu í 
apríl 1949 og tvíhliða varnarsamningurinn við 
Bandaríkin frá maí 1951 hafa frá undirritun verið 
lykilstoðir í öryggi Íslands og varnarsamstarfinu 
við vestrænnar þjóðir og er svo enn.

Bandaríski herinn var hér á landi með fasta 
viðveru frá árinu 1951 til 30. september 2006. 
Við brottför Bandaríkjamanna frá Íslandi það 
ár hófu íslensk stjórnvöld í samvinnu við þá 
og Atlantshafbandalagið mótun framtíðar- 
fyrirkomulags varnarsamstarfsins. 

Frá upphafi hefur verkefnið verið á forræði 
utanríkisráðuneytisins sem árið 2006 fól 
undirstofnunum sínum að taka við varnarstöðinni, 
mannvirkjum, búnaði, kerfum og skyldum. 
Frá árinu 2006 hafa orðið miklar breytingar á 
framkvæmd varnarsamstarfsins hér á landi en 
Ísland hefur frá þeim tíma axlað aukna ábyrgð á 
eigin málum, það er að segja þeim málaflokkum 
sem hægt er að ætlast til að herlaus þjóð beri 
ábyrgð á. Önnur verkefni hafa verið á ábyrgð 
Atlantshafsbandalagsþjóðanna í nánu samstarfi 
við íslensk stjórnvöld. Utanríkisráðuneytið hefur í 
þessum tilgangi styrkt rekstur varnarmálaskrifstofu 
ráðuneytisins sem ábyrgð ber á málaflokknum í 
þeim tilgangi að skrifstofan geti tekist á við nýjar 
og breyttar áherslur í öryggis- og varnarmálum. 

Árið 2007 var mótuð stefna af Atlantshafsbanda- 
laginu um fyrirkomulag verkefna hér á landi 
og hefur frá 2008 verið unnið eftir þeirri stefnu. 
Varnarmálalögin voru sett árið 2008 og þá fyrst 
tryggðar fjárheimildir til öryggis- og varnarmála 
hér á landi. Varnarmálastofnun var stofnuð í 
sumarbyrjun 2008 en stofnunin var síðan lögð 
niður í árslok 2010 og verkefnum hennar dreift á 
utanríkisráðuneytið, Landhelgisgæslu Íslands og 
Ríkislögreglustjóra. Verkaskipting milli aðila var 
síðar formgerð með samningi sem undirritaður var 
30. júlí 2014. 

Á tímum varnarliðsins var mikið samstarf milli 
Bandaríkjamanna og Landhelgisgæslunnar 
auk þess sem Gæslan hafði áratuga reynslu af 
samstarfi við sjóheri samstarfsríkja Íslands. Hún var 

því eðli málsins sú stofnun hér á landi sem hæfust 
var til að taka við framkvæmd varnarmálaverkefna. 

Það er varnarmálasvið Landhelgisgæslu Íslands sem 
ber ábyrgð á daglegri framkvæmd varnartengdra 
verkefna hér á landi í nánu samstarfi við 
utanríkisráðuneytið auk þess sem forstjóri, stjórnendur 
og allar deildir Gæslunnar koma að verkefninu beint 
eða óbeint. Innan Landhelgisgæslunnar er mikill 
mannauður og þekking. Sú auðlind hefur gert Íslandi 
mögulegt að takast á við ný verkefni og auknar 
áherslur á sviði öryggis- og varnarmála samfara 
breyttri heimsmynd. 

Helstu verkefni 
Verkefnin eru fjölbreytt og víðtæk en helstu 
varnarmálaverkefni Landhelgisgæslunnar eru þátt- 
taka í sameiginlegu loftrýmiseftirliti og 
lofrýmis-gæslu Atlantshafsbandalagsins. Verk- 
efnið er hluti af samþættu verkefni Atlants- 
hafsbandalagsins, NATO Integrated Air and 
Missile Defence System. Loftrýmiseftirlitið er 
framkvæmt alla daga ársins, allan sólarhringinn, 
af sérfræðingum Landhelgisgæslunnar í stjórn- 
stöð Atlantshafsbandalagsins, NATO Control 
and Reporting Center – Keflavík. Þar er 
unnið er úr þeim gögnum sem aflað er hér á 
landi og erlendis, t.d. úr ratsjárkerfunum og 
gagnasamböndum. Loftrýmisgæslan er síðan 
viðbót þar ofan á þegar hér á landi eru erlendar 
flugsveitir á vegum Atlantshafsbandalagsins en 
árlega leggja bandalagsþjóðirnar bandalaginu til 
flugsveitir til framkvæmar loftrýmisgæslu hér við 
land. Verkefnin eru þrjú til fjögur á ári og standa 
þau yfir í fjórar til fimm vikur í senn. Alls hafa níu 
bandalagsþjóðir komið að verkefninu frá árinu 
2008 og koma þjóðirnar að jafnaði með 4 til 10 
orrustuþotur og 70 til 250 liðsmenn. 

Framkvæmd varnarsamningsins við Bandaríkin 
er stækkandi verkefni Landhelgisgæslunnar því 
bandaríski herinn hefur frá árinu 2014 aukið 
tímabundna viðveru sína hér á landi t.d. með dvöl 
kafbátaeftirlitsflugvéla, æfingum og aðkomu að 
viðhaldi mannvirkja. 

Öryggissvæðin hér á landi eru á Keflavíkurflugvelli, 

Miðnesheiði, Helguvík, Bolafjalli, Gunnólfsvíkur- 
fjalli og Stokksnesi. Aðalsvæðið er á Keflavíkur- 
flugvelli en þar er aðstaða til að taka við 
erlendum liðsafla, stjórnstöð, flugskýli og 
öll helstu stuðningsmannvirki. Ratsjár- og 
fjarskiptastöðvarnar eru á Bolafjalli, Gunnólfs- 
víkurfjalli, Miðnesheiði og Stokksnesi. Á 
stöðvunum er einnig hýstur fjarskiptabúnaður 
Landhelgisgæslunnar, Isavia, Neyðarlínunnar og 
fjarskiptafyrirtækja. Aðstaðan á öryggissvæðinu á 
Keflavíkurflugvelli er einnig nýtt af löggæsluaðilum 
til æfinga og þjálfunar. 

Frá tímum varnarliðsins til dagsins í dag hefur 
verið rekinn hér á landi öflugur búnaður 
til eftirlits og samskipta á sviði öryggis- og 
varnarmála. Um er að ræða t.d. langdrægt 
ratsjáreftirlitskerfi, fjarskipta- og samskiptakerfi og 
hugbúnaðarstjórnkerfi ásamt stuðningskerfum, 
kerfi sem eru í stöðugri endurnýjun, endurnýjun 
sem að hluta til er greidd úr sameiginlegum 
sjóðum Atlantshafsbandalagsins. Ratsjár- og 
fjarskiptastöðvarnar eru hringtengdar við 
stjórnstöðina á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli 
með ljósleiðarstreng sem Atlantshafsbandalagið 
tók þátt í lagningu á fyrir um 30 árum. Þetta 
ljósleiðarkerfi er enn í dag grunnurinn í 
fjarskiptaþjónustu við landsbyggðina hér á landi. 
Einnig er olíubirgðastöð Atlantshafsbandalagsins 
í Helguvík nýtt vegna reksturs Keflavíkurflugvallar. 

Til framkvæmdar öryggis- og varnarskuldbinda 
Íslands þarf mikið af sérhæfðum mannvirkum og 
kerfum á öryggissvæðunum. Þeim er viðhaldið af 
sérfræðingum Landhelgisgæslunnar hvort sem 
það er á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli eða 
á ratsjár- og fjarskiptastöðvunum. Vinnustaðir 
starfsmanna eru í allt að 720 metra hæð yfir 
sjávarmáli þar sem vetur er flesta mánuði ársins. 

Öflugt starfsfólk Landhelgisgæslunnar ásamt 
verktökum tryggja að ávallt sé hægt að taka á 
móti erlendum liðsafla sem reglulega kemur til 
landsins, hvort sem það er vegna loftrýmisgæslu, 
æfinga eða annarra verkefna, oft með stuttum eða 
engum fyrirvara. Á öryggissvæðinu er gistiaðstaða 
fyrir um 200 einstaklinga auk þess sem þar er rekið 
mötuneyti. Heildarfjöldi þátttakenda í verkefnum 
hér á landi hefur farið 500 og er þá mikið um að 
vera. 

Framtíðin
Varnarmálaverkefnin byggjast annars vegar á 
farsælu samstarfi utanríkisráðuneytisins, dóms- 
málaráðuneytisins, Landhelgisgæslu Íslands 
og Ríkislögreglustjóra um fyrirkomulag og 
framkvæmd öryggis- og varnarmála og 
hins vegar á farsælu samstarfi við Isavia 
varðandi Keflavíkurflugvöll, flugleiðsögu og 
flugöryggi og mun áframhaldandi uppbygging 
varnarmálaverkefna byggjast á þeim stoðum. 

Enn eflist Landhelgisgæslan

Jón B. Guðnason
framkvæmdastjóri varnamálasviðs í Keflavík

Jeremy Saunders hermálafulltrúi 
Bandaríkjamanna gagnvart 
Íslandi, Jón B. Guðnason fram-
kvæmdastjóri varnarmálasviðs 
Landhelgisgæslunnar, Georg 
Lárusson forstjóri Landhelgis-
gæslunnar, yfirmaður Banda-
rísku Strandgæslunnar Admiral 
Paul Zukunft

Jón B. Guðnason.
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sem Solé hefur upp á að bjóða hér á landi og 
hvernig við getum þjónustað viðskiptavinina enn 
betur,” segir Laila áköf og ljóst er að hún hlakkar 
til komandi mánaða. „Solé Diesel hefur í gegnum 
árin framleitt mjög góðar bátavélar sem eru allt frá 
16 hestöflum upp í 272 hestöfl. Í grunninn byggir 
Solé Diesel á Mitsubishi og Deutz vélum sem eru 
sérstaklega ætlaðar fyrir atvinnubáta, þeir eru 
einnig með aðrar grunnvélar sem ætlaðar eru fyrir 
skemmtibáta. Þá framleiðir fyrirtækið ljósavélar 
og er úrvalið mjög fjölbreytt. Rafstöðvarsettin fást 
opin eða í hljóðeinangruðum kassa og eru frá 5,3 
kW til 96 kW.  Allar gerðirnar fást 50 Hz við 1500 
sn/min. eða 60 Hz við 1800 sn/min. og eru með 
Mitsubishi eða Deutz grunnvélum.
Ljósavélarnar nýtast á fleiri stöðum en bara í skip 
þannig að við erum að sækja á ný mið hvað þær 

varðar.”  Þegar kemur að þjónustinni á einnig 
að stórbæta hana þó að hún hafi verið 
mjög góð hjá MD - vélum hingað til. 
„Það sem við erum m.a. að gera á því 

sviði er að setja upp sýningarrými hjá 
okkur. Viðskiptavinir okkar geta því núna 
komið til okkar og skoðað hjá okkur bæði 
báta- og ljósavél auk þess sem við verðum 

með mikið úrval aukahluta.” Innan 
skamms kemur á lager skrúfuvél af 
gerðinni SM-82 með vökvagír gerð 
fyrir utanborðs kæli og þurrt púst og 

ljósavél 35 GTC 28 kW 3 x 400 V 50 Hz 
við 1.500 sn/min. í hljóðeinangruðum 

kassa.

Solé Diesel á allt í Solé vélar og þá 
skiptir ekki máli hversu gömul vélin er
Laila segir að það sé engin tilviljun að þau hafi 
ákveðið að efla tengslin við Solé. „Við höfum aldrei 

rekstrinum þannig að það býr gífurleg þekking og 
reynsla innan fyrirtækisins. „Við höfum lengi verið í 
viðskiptum við þetta fyrirtæki en nú í vetur kom til 
okkar starfsmaður á þeirra vegum til að undirrita 
samkomulag um aukið samstarf á milli MD-véla 
og Solé Diesel. Við höfum í sameiningu fundið 
nýjar leiðir til að stórauka framboð á þeim vörum 

„Þegar markaðurinn breytist
verða fyrirtækin líka að breytast”
MD-vélar er rótgróið fyrirtæki þar sem mæðginin 
Laila Björk Hjaltadóttir og Hjalti Sigfússon ráða 
ríkjum. Fyrirtækið var stofnað árið 1990 og því 
þekkja þau sjávarútvegsbransann út í gegn. Þau 
hafa selt báta- og skipavélar, vara- og fylgihluti í 
áratugi. Nú segir Laila hins vegar að markaðurinn 
sé að breytast og því hafi þau ákveðið að 
breyta áherslum hjá MD-vélum: „Undanfarin ár 
hefur mikil endurnýjun átt sér stað í skipaflota 
Íslendinga. Það er að sjálfsögðu mjög ánægjulegt 
enda var hann orðinn frekar gamall og  kominn 
tími á endurnýjun,” segir Laila og bætir við: „Fyrir 
okkur þýðir þetta hins vegar að það verður minna 
að gera í viðhaldi og vélasölu í framtíðinni. Fyrir eitt 
nýtt skip sem bætist í flotann eru kannski tvö eldri 
tekin úr umferð. Nýju skipin þurfa eðlilega ekki 
mikið viðhald fyrstu árin. Jafnframt hafa útboð 
vegna nýsmíða breyst. Áður fyrr gafst íslenskum 
fyrirtækjum tækifæri til að vera með í þeim en 
núna eru skipin smíðuð í útlöndum af erlendum 
fyrirtækjum. Þessi fyrirtæki bjóða í allan pakkann 
og versla við önnur erlend   fyrirtæki, oft í sínu 
heimalandi. Þau eru því ekki að  kaupa vélar eða 
annan búnað af íslenskum fyrirtækjum eins 
og áður tíðkaðist. Það er því liðin tíð að 
íslensk fyrirtæki eigi nokkra aðkomu að 
nýsmíðinni.” Hjá velreknum fyrirtækjum 
er lykilatriði að stjórnendur séu vel með 
á nótunum - geti lesið í línurnar og spáð 
til framtíðar. Þau Laila og Hjalti vita 
að ógnunum fylgja tækifæri: „Þegar 
markaðurinn breytist verða fyrirtækin 
líka að breytast. Þó að við eigum mjög 
góða og trygga viðskiptavini þurfum 
við samt sem áður að horfa fram á við. 
Eitt af því sem við höfum verið að vinna 
að er að efla og styrkja samband okkar við 
fyrirtækið Solé Diesel.

Solé vélar og varahlutir
í 100 ár
Solé-fyrirtækið er staðsett í Barselóna og á sér 100 
ára sögu. Þar á bæ hefur fjórða kynslóðin tekið við 

MD-vélar bjóða upp á einstaka þjónustu þegar kemur að vélum og varahlutum í báta 
og skip. Hjá fyrirtækinu er veitt ráðgjöf þegar kemur að vali á vélum, skrúfum og öðrum 
útbúnaði, auk þess sem boðið er upp á víðtæka viðgerðaþjónustu um land allt. Þegar 
kemur svo að þenslutengjunum er um algjöra nýjung að ræða því MD-vélar bjóða upp 
á heildstæða þjónustu þegar kemur að því að leggja mat á ástand tengja og að koma 
nýjum fyrir.

MD-vélar rótgróið
en framsækið fyrirtæki

Laila Björk Hjaltadóttir, fjármála- og viðskiptastjóri 
hjá MD vélum .

Solé Diesel framleiðir ljósavélar og er úrvalið mjög 
fjölbreytt. Rafstöðvarsettin fást opin eða í hljóðein-
angruðum kassa og eru frá 5,3 kW til 96 kW.  Allar 
gerðirnar fást 50 Hz við 1500 sn/min. eða 60 Hz 
við 1800 sn/min. og eru með Mitsubishi eða Deutz 
grunnvélum.

„Við höfum lengi verið í viðskiptum 
við Solé en nú í vetur kom til okkar 
starfsmaður á þeirra vegum til að 
undirrita samkomulag um aukið 
samstarf á milli MD-véla og Solé 
Diesel. Við höfum í sameiningu fundið 
nýjar leiðir til að stórauka framboð á 
þeim vörum sem Solé hefur upp á að 
bjóða hér á landi og hvernig við getum 
þjónustað viðskiptavinina enn betur.”

Alda Áskelsdóttir
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á vörur og þjónustu frá Solé heldur fyrirtækið 
áfram að selja Mitsubishi vélar og ljósavélar og 
veita þjónustu þeim tengdum eins og undanfarna 
áratugi. „Einnig getum við afgreitt varahluti með 
mjög skömmum fyrirvara. Oft er það þannig að 
leggi viðskiptavinur inn pöntun fyrir hádegi er 
hluturinn kominn til landsins daginn eftir. 

Velbúið verkstæði og fagmenn
um land allt
Verkstæði MD-véla er mjög vel búið og þar er hægt 
að fá flesta þá þjónustu sem viðskiptavinurinn 
þarfnast þegar kemur að viðgerðum t.d. á vélum. 
„Við getum bæði tekið við vélum í heilu lagi eða 
vélahlutum til viðgerða, auk þess erum við með 
mjög góðar aðstæður til að gera við/upp túrbínur. 
Eins höfum við menn á okkar snærum sem geta 
farið um borð í bátana og gert við á staðnum. 
Þetta á ekki einungis við um suðvestur hornið 
heldur höfum við fagmenn um allt land á okkar 
vegum sem bæði geta gert við á staðnum eða 
tekið biluðu hlutina í hús.”
Laila segir að þessi þjónusta snúi ekki aðeins að 
þeim vélamerkjum sem MD-vélar selji, heldur 
sé um að ræða allar almennar viðgerðir sem 
tengjast vélum og vélahlutum. „Við erum með 
mjög breiðan birgjagrunn og því getum við sinnt 
flestum vélum og boðið varahluti í allskyns vélar. 
Þetta á einnig við um skolvatnskæla, dælur, gíra 
o.fl.” 

Aukin áhersla á hágæða þenslutengi
Fyrirtækið MD-vélar hefur selt þenslutengi fyrir 
útgerðir árum saman en nú hefur verið ákveðið að 
blása til stórsóknar á því sviði. „Fyrir nokkru fengum 
við mjög gott umboð hjá dönsku fyrirtæki og 
þar með ákváðum við að leggja meiri áherslu á 
þessi tengi, bæði gúmmí, stál og vef.” Með þessu 
skrefi útvíkkaði MD-vélar viðskiptavinahópinn því 
þessi þenslutengi henta svo sannarlega á fleiri 
stöðum en hjá útgerðinni t.d. hjá orkuveitunum, 
álverunum og virkjunum. „Við ætlum okkur stóra 
hluti á þessu sviði á komandi árum enda erum við 
búin að gera samning við danskt fyrirtæki sem 
kemur til með að þjónusta þá sem við seljum 
tengin til.” Laila segir að það sé mikil nýbreytni falin 
í þessu fyrirkomulagi. „Ég tel að við séum að bjóða 
í fyrsta sinn hér á landi upp á heildstæða þjónustu 
á þessu sviði. Við sendum menn á staðinn, þeir 
mæla allt upp og skoða ástand tengjanna sem 
fyrir eru, gera í kjölfarið viðhaldsáætlanir og bjóða 
svo upp á það að skipta út því sem er lélegt eða 
ónýtt.” Fyrst um sinn verða það fulltrúar frá þessu 
danska fyrirtæki sem munu sjá um þessa þjónustu 
en ætlunin er með tímanum að þjálfa upp fólk hér 
á landi til að sinna þessari þjónustu.

sérfræðingana og erum mjög ánægð með þetta 
samstarf. Við erum því mjög vel í stakk búin 
til að veita viðskiptavinum okkar þessa auka 

ráðgjöf og þjónustu sem svo oft þarf. Þær 
eru margar sögurnar af því að þær vélar 

sem fólk hefur keypt reynast svo ekki 
henta því hlutverki sem þeim er 

ætlað. Það skiptir miklu máli að 
vélin, skrúfan og annar búnaður 
ráði við það sem ætlast er til af 
þeim. Með góðu samstarfi við 
sérfræðinga Solé getum við 
forðað viðskiptavinum okkar frá 

því að gera mistök og leiðbeint 
þeim þannig að þeir fái það 
sem hentar þeim best.” 

Mikið úrval aukahluta
Hjá Solé fæst einnig allur annar útbúnaður sem 
þarf í báta nú á tímum, mæla, kæla, já og allt niður 
í derhúfur,” segir Laila og skellir upp úr og bætir 
við: „Solé býður upp á gífurlegt úrval aukahluta. 
Þar á meðal eru t.d. allir mælar sem tengjast 
vélum og þar á meðal aðvörunarkerfi. Það er 
hægt að setja upp aðvörunarkerfi sem tengjast 
vélunum að óskum hvers og eins og ekki einungis 
við vélarnar heldur líka upp í stýrishús.” Það eru 
sérfræðingar á vegum Solé sem sjá um að hanna 
þessi kerfi í gegnum MD- vélar. „Við höfum bara 
jákvæða reynslu af samskiptum okkar við Solé 
Diesel og erum ákaflega stolt af því að geta veitt 
viðskiptavinum okkar þessa ráðgjöf.” 

Stuttur afgreiðslutími
Laila segir að afgreiðslutíminn hjá Solé Diesel sé 
mjög stuttur. Það gerir það að verkum að MD- 
vélar þurfi ekki að liggja með dýran lager sem 
skilar sér í betra verði til viðskiptavina fyrirtækisins. 
„Við getum afgreitt varahluti sem vantar eftir einn 
til tvo daga eftir að beiðni um hann berst.”
Þrátt fyrir að MD-vélar séu að leggja meiri áherslu 

kynnst jafngóðri varahlutaþjónustu og Solé býður 
upp á. Þó að við séum beðin um að panta  varahlut 
í margra áratuga gamla vél frá þeim stendur ekki 
á þeim að útvega hann. Þeir eiga hreinlega allt í 
Sole vélar og þá skiptir ekki máli hversu gamlar 
þær eru. Það er einskonar mottó hjá þeim að hafi 
þeir selt vélina á að vera hægt að fá varahluti í 
hana. Við höfum svo sannarlega hvað eftir annað 
orðið undrandi á þessu enda höfum við ekki enn 
þurft að standa frammi fyrir viðskiptavini sem 
biður um varahlut í Solé vél og neitað honum 
um hann. Það er gífurleg verðmæti falin í þessu 
og þetta er þjónusta sem við viljum geta boðið 
viðskiptavinum okkar upp á.” 

Góð þjónusta og ráðgjöf lykilatriði
MD-vélar hafa staðið fyrir að veita góða þjónustu 
og ráðgjöf í gegnum árin sem er lykilþáttur í 
starfsemi fyrirtækisins. „Þetta eru einnig þeir 
þættir sem Solé stendur fyrir og þrátt fyrir að við 
séum núna að leggja áherslu á minni vélar en 
áður getum við að sjálfsögðu áfram veitt ráðgjöf, 
þjónustað og selt stærri vélar.”

Einn þeirra aukahluta sem Solé er með eru skrúfur 
og búnaður tengdur þeim. „Með því að taka 
höndum svona rækilega saman við Solé getum 
við boðið viðskiptavinum upp á mjög góða ráðgjöf 
varðandi val á vélum og skrúfustærð. Sérfræðingar 
Solé reikna þetta allt út og svar frá þeim berst 
innan fárra daga. Við erum í beinu sambandi við 

„Við höfum aldrei kynnst jafngóðri 
varahlutaþjónustu og Solé býður 
upp á. Þó að við séum beðin um að 
panta  varahlut í margra áratuga 
gamla vél frá þeim stendur ekki 
á þeim að útvega hann. Þeir eiga 
hreinlega allt í Sole vélar og þá skiptir 
ekki máli hversu gamlar þær eru.“

Solé Diesel hefur í gegnum árin framleitt mjög góð-
ar bátavélar sem eru allt frá 16 hestöflum upp í 272 
hestöfl. Í grunninn byggir Solé Diesel á Mitsubishi 
og Deutz vélum sem eru sérstaklega ætlaðar fyrir 
atvinnubáta en einnig eru fáanlegar aðrar grunn-
vélar sem ætlaðar eru fyrir skemmtibáta.

Vökvakerfislausnir 
Vökvadælur, vökvamótorar
og stjórnbúnaður
Stjórnbúnaður skipa. Tæknibúnaður sem ætlaður er til 
notkunar á sjó mætir erfiðustu hugsanlegu skilyrðum.  
Álag óblíðrar náttúru, miklar hitabreytingar og stöðugur 
ágangur af söltum sjó, eykur þörf viðskiptavina fyrir 
áreiðanlegan og skilvirkan búnað.
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Börnin og lífið
Sjávarafl spjallaði við nokkur börn um lífið og
tilveruna og þeirra sýn á sjómennskuna.
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Hvað heitir þú? Aníta Dís Gísladóttir.
Hvað ertu gömul? Ég er 4 ára.
Hver eru mamma þín og pabbi? Gísli Kristinn 
Gilli og Íris Ósk.
Veist þú hvað sjómenn gera? Þeir synda á bát, 
tala við sjóræningja, veita og taka fiska.
Þekkir þú einhverja sjómenn? Pabbi, afi Gísli, 
afi Bóbó og Dóri frændi.
Veist þú hvernig sjómenn veiða fisk? Já! Með 
veiðistöng.
Finnst þér fiskur góður? Já, stundum – sem 
pabbi eldar. Ekki á leikskólanum.

Hvað er skemmtilegast þegar pabbi kemur í 
land? Fara út að hjóla og gefa fiskunum mínum 
að borða. 
Hefur þú farið á sjó? Já, með Jóhönnu, Óla, 
Ástrósu og Fróða bróður mínum með stóra 
bátnum til Reykjavíkur.
Hvað finnst þér skemmtilegast um jólin? Fá 
pakka.
Hvað hlakkar þig til að gera í sumar? Að fara 
upp á Akrafjall með Jóhönnu frænku – við erum 
janúarstelpurnar. Og fara að hjóla.

Hvað heitir þú? Bergur Ingi Þorsteinsson.
Hvað ertu gamall? 4 ára – alveg að verða 5 ára. 
Hver eru mamma þín og pabbi? Sigurrós 
Sandra og Þorsteinn. 
Veist þú hvað sjómenn gera? Veiða fiskinn.
Þekkir þú einhverja sjómenn? Já, þrjá. Pabba, 
afa og Runna. 
Veist þú hvernig sjómenn veiða fisk? Með 
veiðistöng og neti.

Finnst þér fiskur góður? Já, mjög góður.
Hvað er skemmtilegast þegar pabbi kemur í 
land? Að leika við hann.
Hefur þú farið á sjó? Já á afa bát.
Hvað finnst þér skemmtilegast um jólin? 
Opna pakkana.
Hvað hlakkar þig til að gera í sumar? Fara á 
trampólínið.

Hvað heitir þú? Ísabella Ósk.
Hvað ertu gömul? 5 ára.
Hver eru mamma þín og pabbi? Sólveig Ásta, 
Almar og Davíð.
Veist þú hvað sjómenn gera ? Þeir fara í bát og 
sigla og veiða fisk.
Þekkir þú einhverja sjómenn? Afi Sævar, hann er 
rosalega duglegur og veiðir alltaf fullt af fisk.
Veist þú hvernig sjómenn veiða fisk? þeir 
veiða með neti og veiðistöng
Finnst þér fiskur góður? Já, mjög góður.

Hvað er skemmtilegast þegar afi kemur í 
land? Að fá hann til að leika við mig, lesa fyrir mig 
og kíkja í bílskúrinn hans í Grundafirði.  
Hefur þú farið á sjó? Já, á bátnum hans afa.
Hvað finnst þér skemmtilegast um jólin? Að 
borða snjó, leika mér úti og fara í göngutúr með 
sleðann.
Hvað hlakkar þig til að gera í sumar? Finna 
lyktina af blómunum og leika mér úti, fara í sólbað 
og svo eignast ég litla systur þegar sumarið kemur.

Aníta

Ísabella

Bergur

Hvað heitir þú? Sævar Hjalti Þorsteinsson
Hvað ertu gamall/gömul? 6 ára
Hver eru mamma þín og pabbi? Sigurrós 
Sandra og Þorstein.
Veist þú hvað sjómenn gera? Veiða fisk.
Þekkir þú einhverja sjómenn? Pabbi minn, 
Runni og afi minn.
Veist þú hvernig sjómenn veiða fisk? Í neti.
Finnst þér fiskur góður? Já, mjög góður.

Hvað er skemmtilegast þegar pabbi kemur í 
land? Að leika við hann og fara í göngutúr með 
honum.
Hefur þú farið á sjó? Já í bátnum með afa.
Hvað finnst þér skemmtilegast um jólin? Að 
fá pakka og leika í snjónum að gera snjókarl.
Hvað hlakkar þig til að gera í sumar? Fara á 
trampólínið mitt og klifra upp á fjall með pabba.

Sævar

Hvað heitir þú ? Ævör
Hvað ertu gamall/gömul ? – 4 ára
Hver eru mamma þín og pabbi? Sara og Tóti
Veist þú hvað sjómenn gera? ....nei. 
Hvað heldurðu? ...Ekki synda....ekki borða snakk 
með sykri...ekki fara í sund...heldur VEIÐA!
Og hvað veiða sjómenn? Fisk
Hvernig fisk? Hvítan fisk og bleikan fisk
Veist þú hvernig sjómenn veiða fisk? Nei
Þekkir þú einhverja sjómenn? Bara pabba 
minn
Finnst þér fiskur góður? NEI

En hvernig finnst þér fiskur? BESTUR Í HEIMI.....
bleikur.
Hvað er skemmtilegast þegar pabbi kemur í 
land ? Að stríða honum! Og leika við hann.
Hefur þú farið á sjó ? Nei. Pabbi leyfir mér 
alveg....en hann leyfir mér það ekki.
Hvað finnst þér skemmtilegast um jólin ? að 
fá pakkana
Hvað finnst þér skemmtilegast um sumarið? 
Að hjóla og fara á trampólín
Hvað ætlar þú að verða þegar þú verður 
fullorðin? AFI

Ævör
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Þróttur ehf.

FJARÐABYGGÐ

Við óskum sjómönnum,
smábátaeigendum og starfsfólki

í sjávarútvegi til hamingju með daginn

SNÆFELLSBÆR
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slendingar hafa tekið þátt í Sjávarútvegs- 
sýningunni frá því að hún var fyrst haldin 
fyrir tuttugu og sex árum. Mörg íslensku 
fyrirtækjanna sem sýna afurðir sínar eða 
nýjustu tæki hafa sótt sýninguna ár eftir ár. 

Hún er því í hugum margra vorboðinn ljúfi eftir 
langan og dimman vetur enda er sýningin alltaf 
haldin í kringum mánaðamótin apríl maí. „Það er 
mjög skemmtileg stemning hjá okkur í Íslenska 
þjóðarbásnum. Bæði starfsmenn fyrirtækjanna 
sem eru að sýna og þeir sem sækja sýninguna 
heim hafa kynnst í gegnum árin og því má 
segja að þarna séu oft nokkurs konar vinafundir,“ 
segir Berglind og bætir við: „Það sem er svo 
skemmtilegt við þetta er að þarna verða ekki 
einungis til viðskiptasambönd á milli Íslendinga 
og útlendinga heldur eiga Íslendingar einnig 

Alda Áskelsdóttir

Sjávarútvegssýningin í Brussel er stærsta sýning sinnar tegundar í 
heiminum. Sýninguna sækja sýnendur og gestir hvaðanæva frá. 
Á sýningunni, sem er tvískipt, kynna fyrirtæki annars vegar afurðir 
og hins vegar nýjustu vélar og tæki. Berglind Steindórsdóttir, 
sýningastjóri hjá Íslandsstofu sem sér um og heldur utan um skipulag 
íslenska þjóðarbássins segir að sýning sem þessi skipti miklu máli fyrir 
sjávarútvegsfyrirtækin. „Það er fátt sem kemur í stað samskipta sem eiga 
sér stað augliti til auglitis. Þarna gefst fulltrúum fyrirtækjanna tækifæri 
til að hitta núverandi viðskiptavini, styrkja tengslin við þá og sýna þeim 
nýjungar ásamt því að afla nýrra viðskiptavina.“

Í

Berglind Steindórsdóttir, sýningastjóri 
hjá Íslandsstofu sér um og heldur utan 
um skipulag íslenska þjóðarbássins á 
Sjávarútvegssýningunni í Brussel.

Menn funda stíft á sýningunni. Þar 
treysta menn böndin og afla nýrra 
viðskiptavina.

Íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki eru
í fremstu röð
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skoða það sem þar er boðið upp á og koma þá við 
í þjóðarbásnum í leiðinni.“

Fyrirtækin leggja metnað í að básar þeirra séu 
sem best úr garði gerðir og hafa flest hver fengið 
hönnuði með sér í lið. „Öll umgjörð þarf að vera 

sjávarútvegsfyrirtæki standa mörg hver mjög 
framarlega á sínu sviði enda er sóst hart eftir því 
að þau taki þátt í sjávarútvegssýningum víða um 
heim.”
 
Íslenski þjóðarbásinn
er vel sóttur
Íslenski þjóðarbásinn er vel úr garði gerður og 
öll umgjörð hans hin glæsilegasta. Hann minnir 
á land og þjóð og ekki síst þá miklu hefð sem 
er fyrir fiskveiðum á Íslandi. Íslandsstofa sem 
sér um að sinna markaðs- og kynningarstarfi í 
þágu íslenskra útflutningsgreina heldur utan um 
íslenska þjóðarbásinn. „Við leggjum til „hattinn“ 
utan um básinn og hjálpum til við skipulagningu, 
undirbúning og ýmislegt sem snýr að sýningunni. 
Fyrirtækin standa hins vegar sjálf undir kostnaði 
við þátttöku á sýningunni en njóta ekki ríkisstyrkja 
eins og tíðkast víðast hvar annars staðar. Það er svo 
mikilvægt fyrir fyrirtækin að koma sér á framfæri 
erlendis svo þau nái að vaxa og dafna enda er 
Ísland lítið markaðssvæði.“

Berglind segir mjög mikilvægt að Ísland bjóði 
fyrirtækjum að taka þátt í að sýna á þjóðarbási 
– undir merki landsins. „Lítil fyrirtæki vilja oft 
hverfa í fjöldann og það styrkir þau því að vera 
hluti af heild. Fyrir vikið verða þau sýnilegri 
og virka stærri. Básinn okkar liggur einnig að 
sýningarsvæði Marels sem er orðið að stórfyrirtæki 
í sjávarútvegsgeiranum í alþjóðlegu samhengi. 
Margir gestir leggja leið sína sérstaklega til að 

viðskipti sín á milli.“ Sumum kann að finnast 
skrýtið að Íslendingar þurfi að leggja leið sína 
alla leið til Belgíu til að eiga viðskipti sín á milli en 
Berglind segir að það sé ekkert undarlegt við það. 
„Hátt í fjörutíu helstu og fremstu fyrirtæki landsins 
taka þátt í Íslenska þjóðarbásnum og sýninguna 
sækja fjölmargir gestir frá Íslandi. Það er mikil 
gróska í íslenskum sjávarútvegi og því alls ekki 
sjálfgefið að menn eða fyrirtæki viti hvort af öðru 
jafnvel þó að við Íslendingar séum fámenn þjóð. 
Þá verður sýningin stundum til þess að fyrirtæki 
hefja samvinnu sín á milli sem verður til hagsbóta 
fyrir alla aðila.“
 
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki
í fremstu röð
Íslenskur sjávarútvegur er hátt skrifaður á 
alþjóðavísu. Margir líta til hans enda stendur hann 
fyrir svo miklu meiru en hefðbundnum veiðum 
og vinnslu. Í kringum sjávarútveginn hafi orðið 
til fjölmörg fyrirtæki sem koma að margþættri 
þjónustu við sjávarútvegsgeirann. Mörg þessara 
fyrirtækja eru í fararbroddi nýsköpunar og framfara 
og þá ekki síst þegar litið er til framsækni og þeirrar 
færni sem snýr að allri tækni við meðhöndlun á 
afurðum, allt frá veiðum til sölu. „Sýningunni er 
skipt upp í tvo hluta. Annars vegar er um að ræða 
kynningu á sjávarafurðum og hins vegar á tækjum, 
vélum og þjónustu. Íslandsstofa er með þjóðarbás 
á hvorri sýningu fyrir sig og er gaman að segja frá 
því að í hlutanum sem snýr að vélum, tækjum og 
þjónustu er íslenski básinn langstærstur. Íslensk 

„Það er mjög skemmtileg
stemning hjá okkur í 
Íslenska þjóðarbásnum. 
Bæði starfsmenn 
fyrirtækjanna sem eru að 
sýna og þeir sem sækja 
sýninguna heim hafa 
kynnst í gegnum
árin og því má segja 
að þarna séu oft 
nokkurskonar vinafundir.“
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sé stjórnað með ábyrgum hætti. „Kaupendur 
sjávarafurða og neytendur um allan heim leggja 
áherslu á að sjálfbær nýting sé höfð að leiðarljósi. 
Íslendingar hafa svo sannarlega ekki látið sitt eftir 

liggja í þeim efnum,” segir Berglind og bætir við: 
„Árið 2007 var yfirlýsing um ábyrgar fiskveiðar 
Íslendinga gefin út. Hún hefur þann tilgang að 
upplýsa kaupendur um hvernig stjórnun fiskveiða 
er háttað á Íslandi en hún byggist í aðalatriðum 
á víðtækum rannsóknum á fiskistofnum og 
vistkerfi hafsins, ákvörðunum um veiðar og afla 
á grundvelli vísindalegrar ráðgjafar og öflugu 
eftirliti með veiðum og heildarafla. Þetta eru þær 
meginstoðir íslenskrar fiskveiðistjórnunar sem 
ætlað er að tryggja ábyrgar fiskveiðar og viðhald 
auðlinda hafsins til framtíðar.” 

Vottun byggð á alþjóðlegum
viðmiðunarreglum FAO
Í kjölfar yfirlýsingar um ábyrgar fiskveiðar 
Íslendinga var hafist handa við að vinna að vottun. 
Markmið vottunarinnar er að standa vörð um 
alþjóðlega viðurkennd grundvallaratriði í stjórnun 
fiskveiða, staðfesta ábyrga stjórnun á veiðum 
íslenskra skipa innan íslenskrar efnahagslögsögu 
og úr deilistofnum og stuðla að samfélagslegri 
vitund og samkomulagi um mikilvægi ábyrgrar 
fiskveiðistjórnunar. „Vottunarferlið er unnið 
samkvæmt ströngustu alþjóðlega viðurkenndum 
kröfum. Staðlar eru unnir samkvæmt siðareglum 
Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) 
og leiðbeiningum FAO um umhverfismerkingar 
og vottun vegna veiða úr villtum stofnum. Samið 
var við Global Trust Ltd. á Írlandi um samstarf 
um þróun vottunarferilsins. Fyrirtækið er óháður 
vottunaraðili og sérstaklega faggiltur af alþjóðlega 
viðurkenndum faggildingaraðila til að sinna vottun 
af þessu tagi. Vottunarverkefni Ábyrgra fiskveiða 
hefur staðist mat Global Sustainable Seafood 
Initiative (GSSI) og hefur þar með hlotið formlega 
viðurkenningu af hálfu GSSI.” 
 
Upprunamerki
Upprunamerki fyrir íslenskt sjávarfang var tekið 
í notkun árið 2008. Tilgangur merkisins er að 
tryggja kaupendum og neytendum upplýsingar 
um að íslenskar sjávarafurðir eigi uppruna sinn í 
ábyrgum fiskveiðum Íslendinga.

í lagi því hún skiptir svo sannarlega miklu máli 
þegar kemur að því að skapa útlit og ímynd.”

Nauðsynlegt að taka þátt í sýningum
Sýningar á borð við þá í Brussel eru mjög 
mikilvægar í allri markaðssetningu og sölu, 
jafnvel þó að fyrirtækin hafi á að skipa öllum 
þeim samskiptamiðlum sem til eru í dag. Berglind 
segir að á sínum tíma hafi hún haldið að tæknin 
leysti sýningar af hólmi. Reynslan hafi þó verið 
önnur og ljóst sé að ekkert komi í stað samskipta 
augliti til auglitis. „Á sýningu eins og þessari 
gefst fulltrúum fyrirtækjanna tækifæri til að hitta 
núverandi viðskiptavini, styrkja tengslin við þá og 
sýna þeim nýjungar. Það er ekki síður mikilvægt að 
halda í þá sem fyrir eru en að afla nýrra. Þarna er 
markhópurinn saman kominn. Almennt er litið á 
þessa sýningu sem eina þá mikilvægustu innan 
greinarinnar til að kynna vörur og þjónustu.  Það 
er því óhætt að segja að þarna séu flestir lykilmenn 
í sjávarútvegi í heiminum saman komnir. Eðlilega 
verða einnig til ný viðskiptasambönd enda eitt 
af meginhlutverkum svona sýningar að stofna 
til nýrra kynna og viðskipta. Þá gefst sýnendum 
einnig tækifæri til að sjá almennt hvað er að gerast 
á þeirra sviði og ekki síst hvað samkeppnisaðilarnir 
hafa verið að fást við.”

Til að fyrirtækin fái sem mest útúr sýningunni 
þurfa þau að undirbúa sig vel áður en haldið er 
af stað. „Það er nauðsynlegt að vera búinn að 
hafa samband og bóka fundi við núverandi og 
væntanlega viðskiptavini eins og kostur er. Þá 
er eftirvinnan þegar heim er komið ekki síður 
mikilvæg. Vinna þarf strax úr fyrirspurnum og 
erindum sem bárust á meðan á henni stóð. Sé það 
ekki gert grípa önnur fyrirtæki gæsina.”
 
Ábyrgar veiðar - fiskur til framtíðar
Á þjóðarbási Íslendinga á sýningunni í Brussel er 
verkefninu Iceland Responsible Fisheries gert hátt 
undir höfði enda gerir aukin vitund almennings 
um umhverfismál ríka kröfu um að fiskveiðum 

 Íslenski þjóðarbásinn vekur 
alltaf mikla eftirtekt og þangað 
leggja margir leið sína.

„Sýningar á borð við þá í 
Brussel eru mjög mikilvægar 
í allri markaðssetning og 
sölu. Þar gefst fulltrúum 
fyrirtækjanna tækifæri 
til að hitta núverandi 
viðskiptavini, styrkja 
tengslin við þá og sýna þeim 
nýjungar. Það sé ekki síður 
mikilvægt að halda í þá sem 
fyrir eru en að afla nýrra. 
Þarna er markhópurinn 
saman kominn. Almennt 
er litið á þessa sýningu 
sem eina þá mikilvægustu 
innan greinarinnar til að 
kynna vörur og þjónustu. 
Það er því óhætt að segja að 
þarna séu flestir lykilmenn í 
sjávarútvegi saman komnir.”



www.jswatch.com

WORLD CUP MMXVIII úrið er hannað í tilefni af 
glæsilegum árangri íslenska karlalandsliðsins í 
knattspyrnu þegar þeir tryggðu sér sæti á 
heimsmeistaramóti í fyrsta sinn í sögunni. Úrið er 
framleitt í takmörkuðu upplagi á úrsmíðaverkstæði Gilberts 
Ó. Guðjónssonar og eru aðeins 300 númeruð úr í boði.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur fagmaður 
grandskoðar hvert einstakt úr áður en það yfirgefur verkstæði okkar. 
Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir að geta 
fundið íslenskt úr við sitt hæfi en úrvalið má skoða á vefsíðu 
www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

VIÐ KYNNUM MEÐ STOLTI
ÍSLENSKA HM ÚRIÐ
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Til hamingju með daginn ykkar

Starfsfólk Sjávarafls óskar öllum 
sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hjartanlega til hamingju með
sjómannadaginn, njótið vel.

Sjómenn!





30 SJÁVARAFL   MAÍ  2018

hafa átt sér stað á síðustu árum hvað varðar 
fiskistofna ESB, þar sem nær helmingur stofnanna 
voru ofveiddir fyrir ekki svo löngu síðan. Það að 
nær þriðjungur fiskistofna séu enn ofveiddir er 
þó enn allt of hátt hlutfall og því hefur ESB sett 
sér það markmið að allir þeirra fiskistofnar verði 
nýttir með sjálfbærum hætti (FMSY) fyrir árið 2020. 
Fiskveiðistefna Evrópusambandsins (Common 
Fisheries Policy; CFP) er í stöðugri endurskoðun 

stuðla að bættri stjórnun fiskveiða til lengri tíma í 
sátt og samlyndi við vistkerfið í heild og þá sem 
byggja afkomu sína á því.

Fengu einn stærsta
verkefnastyrk Evrópu
Í dag er talið að um 30% fiskistofna heimsins séu 
ofveiddir og er hlutfallið svipað innan hafsvæða 
Evrópusambandsins (ESB). Umtalsverðar úrbætur 

flestum tilfellum byggir fiskveiðistjórnun í 
dag á stofnmati einstakra stofna, þar sem 
takmarkað tillit er tekið til annarra stofna, 
vistkerfisins eða heildarsamhengis við 
veiðar, vinnslu, byggðaþróunar, annarra 

atvinnugreina o.s.frv. Í MareFrame verkefninu 
var lögð áhersla að þróa vistkerfis- og fjölstofna 
stofnstærðarmódel, greina áhrif veiða á félagslega- 
og efnahagslega þætti, auk þess sem samvinna 
við þá sem eiga hagsmuna að gæta, eins og til 
dæmis sjómenn, stjórnmálamenn, vísindamenn 
og fleiri, var í forgrunni. Anna Kristín Daníelsdóttir, 
sviðsstjóri hjá Matís og verkefnastjóri MareFrame, 
segir að vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða muni 

Alda Áskelsdóttir

Ný aðferðafræði við stjórn fiskveiða 
þróuð í alþjóðlegu rannsóknaverk-
efni sem stýrt er af Íslendingum

Matís, Háskóli Íslands og Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun 
hafs og vatna, tóku nýverið þátt í stóru alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem kallast 
MareFrame, en verkefnið var fjármagnað af sjöundu rammaáætlun um rannsóknir og 
nýsköpun í Evrópu (Framework Programme; FP7). Markmið MareFrame verkefnisins 
var að aðstoða við innleiðingu vistkerfisnálgunar við stjórn fiskveiða, en sú nálgun snýst 
um að tekið sé tillit til alls vistkerfisins, auk þeirra félagslegu og efnahagslegu áhrifa 
sem veiðarnar hafa þegar ákvarðanir um stjórnun fiskveiða eru teknar. 

Anna Kristín, sviðsstjóri hjá Matís og verkefnastjóri MareFrame og Jónas Rúnar Viðarsson, faglegur leiðtogi hjá Matís eru sammála um að það sé nauðsynlegt að 
taka bæði félagslega og hagræna þætti inn í stjórnun fiskveiða.

Í
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veiðanna er breytt. Með MareFrame erum við 
búin að þróa aðferðafræði sem gerir stjórnendum 
kleift að stjórna veiðunum á sjálfbærari hátt. 
Það gefur augaleið að ákvarðanir sem byggja á 
takmörkuðum upplýsingum eru ekki jafn góðar 
og þær sem byggja á meiri upplýsingum.” 

Betri og nákvæmari upplýsingar
til grundvallar
Til þess að halda utan um allar upplýsingarnar sem 
vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða byggir á, voru 
sérstök vistkerfis- og fjölstofnalíkön hönnuð eða 
aðlöguð að aðferðafræðinni. „Gunnar Stefánsson, 
prófessor við Háskóla Íslands, er meðal frumkvöðla 

og hafa áhrif á stærð stofna. Það er því alls ekki 
nægilegt að notast við einstofnafiskveiðistjórn
unarkerfi sé ætlunin að hafa góða og nákvæma 
stjórn á veiðum. „Stærð fiskistofns ákvarðast ekki 
einungis af því hversu mikið veitt er úr honum 
heldur er hann háður ýmsum ytri þáttum sem 
verður að taka tillit til,” segir Anna Kristín og bætir 
við: „Þegar veiðiheimildum er úthlutað t.d. fyrir 
þorsk þarf að skoða fjölmarga aðra stofna og 
tegundir eins og loðnu, rækju, hvali, seli o.s.frv. 
Það má heldur ekki gleymast að fiskveiðar hafa 
félagsleg og efnahagsleg áhrif og með því að 
taka þá þætti inn í myndina má svo spá fyrir um 
hvaða áhrif það hefur á samfélagið ef stjórnun 

og alltaf er verið að leita leiða til að stemma 
stigu við ofveiði og auka sjálfbærni. Nú ætlar 
Evrópusambandið að grípa til betri og markvissari 
fiskveiðistjórnunar á komandi árum, en til þess 
að ná því markmiði var auglýst eftir tillögum að 
rannsókna- og nýsköpunarverkefnum til að vísa 
þeim leiðina. „Við tókum þátt í samkeppni um 
fjármögnun á vegum FP7, þar sem markmiðið 
átti að vera að stuðla að aukinni vistkerfisnálgun 
í fiskveiðiráðgjöf” segir Anna Kristín og bætir við: 
„Við vorum með bestu umsóknina og unnum 
samkeppnina um þetta verkefni.” 

MareFrame verkefnið var bæði flókið og 
yfirgripsmikið. Að því komu 28 stofnanir, 
fyrirtæki og háskólar í tíu Evrópulöndum ásamt 
vísindamönnum frá Suður Afríku, Ástralíu og Nýja 
Sjálandi. Verkefnið stóð yfir í fjögur ár og lauk nú 
um síðastliðin áramót. Fjármögnun FP7 hljóðaði 
upp á sex milljónir evra og er á meðal stærstu 
verkefnastyrkja í Evrópu á þessu sviði. Anna Kristín 
var verkefnastjóri MareFrame, eins og áður sagði, 
og Gunnar Stefánsson, prófessor við Háskóla 
Íslands var vísindalegur stjórnandi verkefnisins. 

„MareFrame hefur nú þegar haft áhrif við að 
stuðla að aukinni beitingu vistkerfisnálgunar 
við stjórn fiskveiða í Evrópu, en bæði Alþjóða 
hafrannsóknarráðið (ICES) og Miðjarðarhafs- & 
Svartahafsfiskveiðiráðið (GFCM) eru þegar farin að 
nýta sér niðurstöður verkefnisins í sínum ráðgjöfum.“ 

Nauðsynlegt að horfa til fleiri þátta 
en stofnstærðar
Fiskveiðistjórnun er í rauninni mjög flókið 
fyrirbæri og margir þættir sem spila þar inn í 

Vinnslustöðin hf. sendir sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra góðar kveðjur  

í tilefni af sjómannadeginum 2018.

Vinnslustöðin hf.   |  Hafnargötu 2    |  900 Vestmannaeyjar    |   vsv.is

Til hamingju með daginn ykkar, sjómenn!

MareFrame verkefnið var bæði flókið og yfirgripsmikið. Að því komu 28 stofnanir, fyrirtæki og háskólar í tíu 
Evrópulöndum ásamt vísindamönnum frá Suður Afríku, Ástralíu og Nýja Sjálandi.
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Tölvuleikur til að auka skilning
Helstu niðurstöðum MareFrame má skipta í fjóra 
þætti: „Co-creation” hugmyndafræðina, ýmis 
vistkerfis- og fjölstofnalíkön sem hafa verið þróuð 
eða aðlöguð að aðferðafræðinni, tólum sem hjálpa 
til við ákvarðanatöku, og svo kennsluefni þar sem 
fólki er kennt og það upplýst um hvernig á að nota 
áðurnefnd tól. Kerfið er öllum opið og með því fylgja 
leiðbeiningar um hvernig má innleiða það við hinar 
ýmsu aðstæður. „Einn af kostum þeirra líkana og tóla 
sem þróuð hafa verið í MareFrame er að fólk getur séð 
hvaða áhrif ákvarðanir varðandi fiskveiðistjórnun hafa 
á hina ýmsu þætti. Í rauninni er hægt að stilla til ýmsa 
mælikvarða og gefa þeim mismunandi vægi; þannig 
má t.d. gefa áhrifum á umhverfið til lengri tíma hærra 
gildi en hagnaði til skemmri tíma o.s.frv. Líkönin taka 
enga afstöðu til þess hvað sé rétt eða rangt heldur 
setja einungis fram upplýsingar sem notendur vega 
og meta,” segir Anna Kristín og Jónas Rúnar tekur við: 
„Við þróuðum einnig tölvuleik til að auka skilning á 
þessu, þannig að allir sem hafa áhuga geta skoðað 
hvað gerist við hinar ýmsu aðstæður út frá þeim 
ákvörðunum sem teknar eru við fiskveiðistjórnun. 
Þingmenn, útgerðastjórar og bara hver sem er getur 
þá skoðað mögulegar afleiðingar mismunandi 
ákvarðanatöku við stjórn veiðanna.”

Mikill áhugi á MareFrame kerfinu
MareFrame verkefnið hefur vakið mikla athygli 
og hafa margir sýnt því áhuga. Anna Kristín segir 
að haldnir hafi verið kynningar- og vinnufundir 
með hagaðilum í Evrópu. „Þetta verkefni vinnur 
meðal annars að því að stuðla að sjálfbærari 
nýtingu fiskistofna og það er eitt af markmiðum 
sameiginlegrar stefnu í Evrópu eins og hér á Íslandi. 
Þarna náðum við til þeirra sem raunverulega ráða 
og geta haft áhrif og taka ákvarðanir sem er mjög 
jákvætt enda er þá líklegra að vistkerfisnálgun 
við stjórn fiskveiða verði tekin upp.” MareFrame 
verkefninu hefur einnig hlotnast sá heiður að 
vera kynnt fyrir evrópska þinginu. „Það eru ekki 
mörg rannsóknarverkefni sem rata þar inn, segir 
Anna Kristín og bætir við: „Eins hefur verkefnið 
verið valið sem fyrirmyndarverkefni. Við höfum 
farið í fjölmörg viðtöl og MareFrame er tiltekið á 
heimasíðu FP7 sem eitt þeirra verkefna sem hafa 
borið hvað mestan árangur. Þá höfum við fengið 
fyrirspurnir víða úr Evrópu varðandi MareFrame. 
Þannig að við erum mjög bjartsýn á að þetta 
verkefni eigi eftir að lifa og dafna og hafa tilætluð 
áhrif.” 

og ekki hvað síst þá sem munu vinna eftir 
kerfinu. Með þessu vildum við leggja áherslu á 
það sem á ensku er kallað „Co-creation” en það 
er erfitt að finna íslenskt orð sem lýsir þessari 
hugmyndafræði nákvæmlega, því þetta snýst 
um meira en samvinnu,” segir Jónas Rúnar og 
Anna Kristín bætir við: „Það kom okkur á óvart 
hvað við vorum sjálfumglöð og töldum okkur vita 
nákvæmlega hvað það var sem vantaði og hverjar 
þarfirnar voru. Í byrjun voru sérfræðingarnir frekar 
tortryggnir á þessa hugmyndafræði - „Co-creation” 
- og töldu enga nauðsyn á að hafa hagaðila með 
í ráðum. Þeir töldu sig vita hvar skóinn kreppti að, 
hvað væri að og hvað það væri sem þurfti að laga, 

og ætluðu bara að færa þeim það á silfurfati. 
Með því að eiga samtal við hagaðila 

kom oft annað í ljós og það 
kom vísindamönnunum 

skemmtilega á óvart. 
Við þurftum að læra 

að hlusta á það 
sem þeir höfðu að 
segja og í ljós kom 
að það sem við 
töldum vandamál 
var kannski alls 
ekki vandamál 

í þeirra augum. 
Ef við tökum t.d. 

fyrir hlýnun sjávar 
þá felast í henni bæði 

ógnir og tækifæri. Það 
sem við mátum sem tækifæri 

eða ógnir fór ekki endilega saman 
við það sem hagaðilarnir töldu í þeim 

efnum.” 

Anna Kristín segir að það heppnist sjaldan vel að 
setja sig á háan hest, taka ákvarðanir fyrir fólk, og 
skipa því fyrir verkum. „Tökum rusla-plokkið sem 
dæmi. Fólk fór ekki að týna rusl af sjálfsdáðum 
fyrr en vitneskjan um skaðsemina lá fyrir. Þegar 
fólk gerði sér grein fyrir henni fór grasrótin af stað 
og það er þá sem hlutirnir gerast. Þess vegna 
töldum við mikilvægt að fá alla þessa ólíku aðila 
að borðinu í MareFrame verkefninu.” 
Anna Kristín og Jónas Rúnar segja að með 
„Co-Creation” hugmyndafræðinni hafi átt að 
tryggja að útkoman yrði nýtanleg og sérsniðin 
að þörfum þeirra sem munu hagnýta niðurstöður 
MareFrame. 

í heiminum við að beita þessari aðferðafræði. 
Áður vann Gunnar á Hafrannsóknastofnun þar 
sem hann og samstarfsmenn hans hönnuðu 
m.a. fjölstofnalíkanið Gadget sem var eitt af fyrstu 
fjölstofnalíkönum sinnar tegundar í heiminum. 
Það hefur verið notað við fiskveiðistjórnun hér á 
landi sem og víða erlendis. Við vildum byggja á 
því sem vel hefur tekist í íslenskri veiðistjórnun 
og útvíkka þá hugmyndafræði sem Gadget og 
fleiri líkön byggja á og bæta vistkerfisnálgun 
inn í fiskveiðistjórnun ásamt félagslegum og 
hagrænum þáttum,” segir Anna Kristín. 

Félagslegir þættir mikilvægir í stjórnun fiskveiða
Jónas Rúnar Viðarsson, faglegur leiðtogi hjá Matís, 
er einn þeirra sem hafa tekið þátt í MareFrame 
verkefninu. Hann segir að fiskveiðistjórnun á Íslandi 
sé gott dæmi um þann vanda sem vistkerfisnálgun 
við stjórn fiskveiða er ætlað að hjálpa til við. „Flestir 
eru sammála um að okkur hafi tekist vel upp við að 
vernda fiskistofnana og hagræni þátturinn hefur 
verið góður, þ.e. fiskveiðar á Íslandi eru ábatasamar. 
Þegar kemur hins vegar að félagslegu þáttunum 
vilja margir meina að ekki hafi tekist eins vel til. Í 
fyrstu grein fiskveiðistjórnunarlaganna   segir að 
nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku 
þjóðarinnar og að markmið laganna sé að stuðla að 
verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja 
með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Þetta 
með að tryggja trausta atvinnu og byggð í landinu 
hefur kannski ekki alveg gengið eins vel eftir og til 
stóð. Með núverandi stjórnun hefur ekki tekist að 
hámarka alla þá þætti sem lögin kveða á um. Það 
sýnir að nauðsynlegt er að taka félagslega þætti 
inn í stjórnun fiskveiða og það er einmitt það sem 
er gert þegar vistkerfisnálgun er beitt við stjórn 
fiskveiða.”  

Anna Kristín og Jónas Rúnar eru sammála um að 
það sé nauðsynlegt að taka bæði félagslega og 
hagræna þætti inn í stjórnun fiskveiða. „Ef við tökum 
íslenska fiskveiðistjórnun aftur sem dæmi,” 
segir Jónas. „Flestir eru sammála um 
hversu mikinn fisk megi veiða, en 
þegar kemur hins vegar að því að 
skipta kökunni á milli aðila þá 
vandast oft málið. Með þeirri 
aðferðafræði sem þróuð 
hefur verið í MareFrame 
er hægt að meta bæði 
jákvæð og neikvæð 
áhrif mismunandi 
ákvarðanatöku við stjórn 
veiðanna hvað varðar 
til dæmis byggðaþróun, 
atvinnusköpun, arðsemi 
veiðanna, umhverfisáhrif 
o.s.frv. Við erum öll sammála um 
að veiðarnar eigi að vera sjálfbærar, 
en hvernig eigi hins vegar að fara að því 
skiptir máli. Það er því mjög mikilvægt að allir 
sem hafa einhverra hagsmuna að gæta komist að 
samkomulagi og geri sér grein fyrir því hvaða áhrif 
hver ákvörðun hefur, ekki bara í sjónum heldur 
á alla virðiskeðjuna. Þess vegna er svo mikilvægt 
að skapa sameiginlegan skilning þannig að fólk 
eigi auðveldara með að komast að sameiginlegri 
niðurstöðu.”

„Fengum þá sem munu vinna eftir 
kerfinu með okkur í lið”
Við þróunarvinnuna innan MareFrame voru 
margir hagaðilar fengnir til samstarfs og þá ekki 
bara fræði- og vísindamenn heldur líka flestir 
þeir sem koma að fiskveiðum á einhvern hátt. 
„Við vildum byggja þetta upp með nýrri nálgun 
sem fólst í því að fá fjölbreyttan hóp að borðinu 

MareFrame verkefninu hefur vakið mikla athygli og hlotnast sá heiður að vera kynnt fyrir evrópska þinginu. 
Eins hefur verkefnið verið valið sem fyrirmyndarverkefni. Þá hafa Anna Kristín og félagar hennar farið í fjölmörg 
viðtöl og MareFrame er tiltekið á heimasíðu FP7 sem eitt þeirra verkefna sem hafa borið hvað mestan árangur.

„MareFrame hefur
nú þegar haft áhrif við að stuðla

að aukinni beitingu vistkerfis-
nálgunar við stjórn fiskveiða í 

Evrópu, en bæði Alþjóða hafrann- 
sóknarráðið (ICES) og Miðjarðar- 
hafs- & Svartahafsfiskveiðiráðið 

(GFCM) eru þegar farin að nýta sér 
niðurstöður verkefnisins í

sínum ráðgjöfum.“
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Vísir – fyrsta flokks afurðir
og mikið afhendingaröryggi

Vísir er rótgróið, kröftugt og framsækið sjávarútvegsfyrirtæki þar sem öll 
áhersla er lögð á ábyrgar veiðar, hátæknivinnslu og vörugæði. Fyrirtækið á sér 
langa og farsæla sögu og hefur verið í eigu sömu fjölskyldu frá árinu 1965. 
Fiskafurðir Vísis eru fyrsta flokks enda er allt kapp lagt á að varðveita ferskleika 
og gæði, allt frá því að fiskurinn kemur um borð og þar til hann er kominn í 
hendur viðskiptavinanna. Vinnsluhús Vísis eru búin fullkomnum tölvustýrðum 
vélum sem gerir það að verkum að fyrirtækið getur komið til móts við óskir 
kröfuharðra viðskiptavina vítt og breitt um heiminn um leið og sveigjanleiki og 
afhendingaröryggi afurða er mikið.

Alda Áskelsdóttir

Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis.  
Fjölskyldufyrirtækið hefur verið leiðandi í nýrri tækni 
við fiskvinnslu. 

Vísir er rótgróið, kröftugt og framsækið sjáv-
arútvegsfyrirtæki þar sem öll áhersla er lögð á 
ábyrgar veiðar, hátæknivinnslu og vörugæði
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Rótgróið með mikla sögu
Þó að sjávarútvegsfyrirtækið Vísir hafi verið 
stofnað fyrir rúmum 50 árum liggja ræturnar 
aftur til ársins 1930 . Stofnandi fyrirtækisins, Páll 
Hreinn Pálsson, var alinn upp á Þingeyri þar sem 
faðir hans, Páll Jónsson, hóf útgerð fyrir 88 árum. 
Páll Hreinn fór ungur á sjó eins og oft tíðkaðist á 
þeim árum. Ellefu ára gamall fór hann sinn fyrsta 
túr með föður sínum og eftir það var ekki aftur 
snúið.  Stuttu seinna, eða árið 1943, fórst faðir hans 
á nýju skipi sem hann hafði látið smíða á Akureyri 
og ætlaði að gera út samhliða eldra skipinu. Eldra 
skipið var síðan siglt niður við Bretland árið 1945 
þegar það var að flytja ferskan fisk til Bretlands 
rétt undir lok stríðsins. Fjölskyldan missti þar með 
bæði fyrirtækið og  fyrirvinnuna en systkinin voru 
alls fjögur. Mjög snemma fór Páll Hreinn að taka 
þátt í útgerð samhliða sjósókninni. Um 1960 hafði 
hann eignast sitt fyrsta skip. Það sökk hins vegar 
undan honum árið 1964 en mannbjörg varð 
við þann skipsskaða. Tryggingafé þess skips er 
grunnurinn að kaupum Vísis í Grindavík árið1965. 
Skip Vísis bera nöfn foreldra stofnendanna ásamt 
nafni fyrsta skipsins sem keypt var af foreldrum 
Páls til Þingeyrar 1930.

Núverandi framkvæmdastjóri Vísis, Pétur 
Hafsteinn Pálsson er sonur Páls Hreins Pálssonar 
og barnabarn Páls Jónssonar útgerðarmanns 
frá Þingeyri. Undir hans stjórn og systkina hans 
hefur fyrirtækið vaxið og dafnað enda hafa miklar 
breytingar átt sér stað í rekstrinum undanfarin ár. 
„Við höfum lagt áherslu á að vera í fararbroddi í 
nýsköpun í fiskvinnslu. Þegar við ákváðum að 
sameina vinnslustöðvar okkar á einn stað í stað 
fjögurra áður ákváðum við að ganga alla leið og 
tæknivæða báðar fiskvinnslurnar og skipin eins vel 
og hratt og kostur er. Þetta gerir það að verkum 

að við munum geta mætt óskum og kröfum 
viðskiptavina okkar að fullu í hvaða formi sem þeir 
biðja um að fá fiskinn í,” segir Pétur.

Ferskur og frystur fiskur skorinn
að óskum viðskiptavina
Frysti- og ferskfiskvinnsluhús Vísis er búið 
fullkomnustu tölvustýrðum flakaskurðvélum 
sem völ er á í dag. Vatnsskurðarvélarnar  sameina 
tvo mikilvæga þætti í vinnslunni, annars vegar 
að staðsetja beingarðinn í flakinu af mikilli 
nákvæmni, skera hann úr flakinu og hins vegar að 
hluta það niður eftir óskum kaupandans, hvort 
sem um er að ræða flak með roði eða roðlaust. 
„Við tókum þátt í að þróa þessa vél með Marel 
og vorum með í prófunarferlinu. Þessar vélar 
hafa haft áhrif á allt okkar vinnsluferli. Sjálfvirkur 
skurður á beingarði úr fiskflakinu eykur bæði 
nýtingu og gæði verulega. Við getum einnig 
framleitt fjölbreyttari og sérhæfðari afurðir á 
sama tíma og tölvusýnin reiknar út „bestun” á 
hverju flaki út frá stærð þess. “ 

Fyrsta flokks saltaður fiskur
Við hliðina á ferskfiskvinnslunni er saltfiskvinnslan. 
Þar framleiðir Vísir allar þær saltfiskafurðir sem 
viðskiptavinir óska eftir hvort sem um ræðir 
flattan eða flakaðan,  léttsaltaðan eða 
þurrsaltaðan. Þar gildir það sama og í 
hinu að stærð fisksins ræður því til hvaða 
viðskiptavinar hver fiskur fer þó hann sé ekki 
skorinn í bita. „Við leggjum að sjálfsögðu 
mikið upp úr því að tryggja bæði gæði og 
ferskleika þeirra afurða sem við sendum 
frá okkur. Um leið og fiskurinn kemur um 
borð í skipið er hann slægður og ísaður. 
Þegar í land er komið leggjum við áherslu 
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Þar sem Vísir hefur á að skipa mikilli 
breidd í framleiðslu afurða og 
sveigjanleika er markaðssvæðið stórt og 
í rauninni er ekkert því til fyrirstöðu að 
fyrirtækið sendi fisk hvert sem er.

á að viðhalda ferskleikanum á vinnslutímanum 
og hvergi er slakað á gæðakröfunum. Hluti af 
gæðamálum okkar er að hafa rekjanleikann 
öruggan til að geta brugðist við ef eitthvað 
kemur uppá í framleiðslunni.“ Allur fiskur sem Vísir 
sendir frá sér er þess vegna rekjanlegur í gegnum 
framleiðsluferla afurðanna og niður á veiðislóð 
hvers skips.”

Mikill sveigjanleiki og
afhendingaröryggi
Vísir gerir út fimm  línuveiðiskip. Allt eru þetta stór 
skip, svokölluð útileguskip sem þýðir að þau eru á 
sjó í fjóra til fimm daga í einu. „Okkar sérstaða liggur 
meðal annars í sérhæfðum flota og veiðiaðferð 
ásamt miklum sveigjanleika í framleiðslu og 
fjölbreyttum vinnsluaðferðum. Öflug og stór 
línuskip gera það að verkum að við eigum 
nánast alltaf fisk sama hvernig viðrar. Við getum 
því boðið viðskiptavinum okkar upp á mikinn 
sveigjanleika á sama tíma og afhendingaröryggi 
afurðanna er mikið. Þessi sérstaða hefur skilað því 
að okkur gengur vel og salan er mikil,“ segir Pétur. 
Hátæknibúnaðurinn býr til fleiri og stærri tækifæri 
en íslensk fiskvinnslufyrirtæki hafa nokkru sinni 
áður staðið frammi fyrir. „Það er raunverulegur 
möguleiki á, og ég spái því,  að innan nokkurra ára 
verði stórum hluta fiskafurða pakkað í endanlegar 
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umbúðir strax í íslenskum vinnsluhúsum. 
Skurðurinn er orðinn það nákvæmur að hægt er 
að uppfylla villtustu óskir kaupenda. Þetta myndi 
gera það að verkum að við myndum losna við 
milliumbúðir og milliflutninga sem væri mjög til 
bóta fyrir alla, kaupendur og seljendur, og þá ekki 
síst fyrir umhverfið.“ Hjá Vísi er lögð mikil áhersla 
á umhverfisvernd og sjálfbærni. Línuveiðar eru 
meðal þeirra umhverfisvænustu og eyðileggja 
hvorki hafsbotninn né er hætta á að net tapist í 
hafið og valdi þar með mengun og röskun á lífríki 
sjávar.

Útbreitt markaðssvæði
Þar sem Vísir hefur á að skipa mikilli breidd 
í framleiðslu afurða og sveigjanleika er 
markaðssvæðið stórt og í rauninni er ekkert því 
til fyrirstöðu að fyrirtækið sendi fisk hvert sem er. 
„Við seljum mikið af löngu til Skandinavíu, frosinn 
og ferskur fiskur fer til Norður-Evrópu og þar 
með talið er Bretland, léttsöltuð flök, þurr flök og 
flattan saltfisk seljum við til Suður-Evrópu og til 

Bandaríkjanna fer hluti að heilflökum. Við höfum 
lítið selt til Asíu en það er ekkert því til fyrirstöðu 
að við hefjum sölu þangað.”
Pétur segir að samkeppnisforskot margra íslenskra 
útgerða og þar á meðal Vísis liggi í hversu 
samtengdar veiðarnar og vinnslan er. „Þannig 
hefur fyrirkomulagið verið í áratugi. Þetta gerir 
það að verkum að þegar Íslendingar fóru að 
stunda ábyrgar, sjálfbærar veiðar með tilkomu 
kvótakerfisins varð til sterkur grunnur til að byggja 
á í sambandi við skipulag veiða, vinnslu og sölu. 
Við getum því kortlagt veiðina og söluna meira 
og minna út allt árið. Við eigum gögn sem segja 
okkur hvar við eigum að sækja fiskinn hverju sinni, 
hvenær við getum aukið við veiðina og hvenær 
við eigum að draga úr henni o.s.frv.” Þetta er liður 
í því að tryggja  afhendingaröryggi afurða til 
viðskiptavinanna. 

Umhverfisvænar, sjálfbærar og 
ábyrgar veiðar
Íslenskri útgerð hefur orðið vel ágengt þegar kemur 
að umhverfismálum og umhverfisvernd. Vel hefur 
gengið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
auk þess sem  Íslendingar hafa stundað ábyrgar 
fiskveiðar svo áratugum skiptir. Árið 2007 gáfu 
íslensk stjórnvöld út yfirlýsingu þar sem gerð var 
grein fyrir því hvernig fiskveiðum Íslendinga er 
stjórnað og að hún byggi á bestu vísindalegri 
þekkingu sem völ er á á hverjum tíma. „Við hjá Vísi 
erum stolt af því að vera hluti af þessari heild þar 
sem lögð er gífurleg áhersla á sjálfbærar veiðar. Við 
vitum að fiskurinn er takmörkuð auðlind og viljum 
umgangast hana af virðingu.”  

Vísir á aðild að Ábyrgum fiskveiðum sem nota 
vörumerkið Iceland Responsible 
Fisheries.   Ábyrgar fiskveiðar hafa 
fengið vottun á íslenskum þorski, 
ýsu, ufsa og gullkarfa og þannig 
sýnt fram á með gagnsæjum 
hætti að staðið er að fiskveiðum 
og fiskveiðistjórnun á Íslandi á 
ábyrgan og viðurkenndan hátt í 
samræmi við kröfur Matvæla- og 
landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 
þjóðanna, FAO. Fyrirtækið hefur 
ennfremur hlotið MSC-vottun 
þar sem það uppfyllir kröfur 
Marine Stewardship Council 
um rekjanleika sjávarafurða úr 
sjálfbærum fiskistofnum.   Vísir á 

aðild að Iceland Sustainable Fisheries sem hefur 
meðal annars fengið vottun á þorski, ýsu, ufsa og 
gullkarfa og því til viðbótar er langan í vottunarferli. 

Ný og fullkomin skip
Vísir er metnaðarfullt útgerðarfyrirtæki þar 
sem stöðugt er unnið að því að gera enn betur. 
Endurnýja á allan skipaflotann á næstu fjórum 
árum. „Við fáum fyrsta skipið afhent nú í ár en 
það hefur verið stækkað og endurnýjað. Strax 
á næsta ári fáum við svo nýtt skip í flotann og 
svo koll af kolli. Þetta gerum við til að stækka 
skipin okkar þannig að þau henti enn betur 
til veiða og mæti enn betur þeim kröfum sem 
við gerum til afurða okkar og þeirrar þjónustu 
sem við viljum veita viðskiptavinum okkar,“ segir 
Pétur. Hver einasti fiskur sem kemur um borð í 
skip Vísis verður stærðarmældur og flokkaður 

vélrænt um leið og hann er skammtaður í körin. 
„Þetta gerir það að verkum að sölumenn okkar 
í landi vita nákvæmlega hvernig fisk við eigum 
von á í vinnsluna sem auðveldar þeim alla 
markaðssetningu og sölu. Með þessu tryggjum 
við enn betur upplýsingaflæðið til viðskiptavina 
okkar um þann fisk sem við erum að veiða hverju 
sinni.” 

Spennandi tímar hjá
sjávarútvegsfyrirtækjum
Pétur segir að sjaldan eða aldrei hafi útgerð og 
vinnsla staðið frammi fyrir öðrum eins tækifærum 
og leynast í tækninni í dag. „Ég hélt að við værum 
komin á endastöð þegar við fjárfestum í nýju 
tölvustýrðu vélunum en við erum búin að átta 
okkur á því að tækifærin sem framundan eru 
til að auka framleiðni og gæði hafa aldrei verið 
stórkostlegri en nú þegar litið er til bolfiskvinnslu. 
Við ætlum að sjálfsögðu að nýta okkur þetta og 
halda áfram að vera í fararbroddi þegar kemur 
að hátæknivinnslu og næst liggur fyrir hjá okkur 
að róbótvæða vinnsluna samhliða  endurnýjun 
skipaflotans.”

Vísir valið Þekkingarfyrirtæki
ársins 2018
Vísir hf. hlaut Íslensku þekkingarverðlaunin í 
ár en Vísir ásamt Arion banka, HB Granda og 
Skagans 3X voru tilnefnd til þekkingarverðlauna 
Félags viðskipta- og hagfræðinga. Guðni Th. 
Jóhannesson forseti Íslands afhenti verðlaunin við 
hátíðlega athöfn á Íslenska þekkingardeginum í 
Iðnó þann 27.apríl sl. 

Við val á þekkingarfyrirtæki ársins 2018 var 
horft til þeirra fyrirtækja sem eru leiðandi í 
stafrænum lausnum og hafa með nýsköpun í 
tækni bætt rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Pétur 
Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis, 
veitti verðlaununum viðtöku og var að vonum 
ánægður með viðurkenninguna: „Þetta er góð 
viðurkenning fyrir þá vinnu sem starfsfólk okkar 
hefur unnið síðasta áratuginn og mikil hvatning 
til að halda áfram á sömubraut.“   Pétur sagði 
einnig að það að þrjú af tilnefndu fyrirtækjunum 
kæmu úr sjávarútvegi væri „staðfesting á því hvar 
sjávarútvegurinn stendur í tæknibyltingunni.   
Samstarf sjávarútvegsins og tæknifyrirtækjanna 
væri að verða mjög sýnilegt.“

Sérstaða Vísis liggur meðal annars í sérhæfðum 
flota og veiðiaðferð ásamt sveigjanleika í 
framleiðslu og fjölbreyttum vinnsluaðferðum.
Öflug og stór línuskip gera það að verkum
að fyrirtækið á nánast alltaf fisk sama hvernig 
viðrar, og getur því boðið viðskiptavinum
sínum upp á sveigjanleika á sama tíma og 
afhendingaröryggi afurðanna er mikið.

Vísir er metnaðarfullt útgerðarfyrirtæki þar sem 
stöðugt er unnið að því að gera enn betur. Endur-
nýja á allan skipaflotann á næstu fjórum árum. „Við 
fáum fyrsta skipið afhent nú í ár en það hefur verið 
stækkað og endurnýjað. Strax á næsta ári fáum við 
svo nýtt skip í flotann og svo koll af kolli.

Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands ásamt Pétri Hafsteini Pálssyni, framkvæmdastjóra Vísis við 
afhendingu verðlaunanna.



 

 

GÓÐAR UMBÚÐIR 
UTAN UM GÓÐAR 

HUGMYNDIR

Í 75 ÁR

www.oddi.is5155000
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Í 75 ár hefur starfsfólk Odda þróað 

og hannað margvíslegar umbúðir 

fyrir fjölda íslenskra fyrirtækja, þar 

sem áratuga reynsla og þekking 

okkar tryggir að varan skili sér í réttu 

ástandi alla leið á áfangastað. Við 

veitum þér fyrsta flokks ráðgjöf og 

aðstoðum þig við að velja réttu 

umbúðirnar fyrir þínar vörur. Hafðu 

samband og kynntu þér málið.

Ráðgjöf

Vandaðar umbúðir tryggja örugga 

meðferð og afhendingu þinnar vöru. 

Því er mikilvægt að þær séu valdar af 

kostgæfni. Við framleiðum úrval 

umbúða auk þess sem við bjóðum 

fjölbreyttar lausnir frá traustum 

og viðurkenndum samstarfsaðilum 

okkar. Þannig tryggjum við einstakt 

vöruframboð sem uppfyllir allar þínar 

þarfir þegar kemur að umbúðum.

Umbúðir

Við erum þínir ráðgjafar í umbúðum
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Sólsker
ólsker er lítið fjölskyldufyrirtæki sem gerir út smábát á 
Hornafirði ásamt matvælaframleiðslu. Fyrirtækið leggur 
mikið upp úr nýsköpun í framleiðislu á staðbundnum 
fiskafurðum. Vörurnar eru framleiddar í matarsmiðjunni 

á Höfn sem rekin er af Matís ohf. Sólsker hefur unnið til fjölda 
verðlauna á undanförnum árum, þar með talið gullverðlaun 
fyrir reyktan Makríl í Eldrimner matvælahandverkskeppni 
sem haldin er árlega í Svíþjóð. Af þeim vörum sem fyrirtækið 
framleiðir má nefna, reyktur Makríll, Makrílpaté, reyktur Lax, 
grafinn Lax, reykt Grálúða, heitreykt Þorskhrogn, reyktur 
og hertur Hlýri, léttreyktur og grafinn Karfi. Vörurnar hafa 
eingöngu verið í dreyfingu hér heima á Íslandi en erlendir 

Þorskur

Ufsi

Ýsa

ÞORSKUR
Veitt hlutfall 75,1%. Aflamark 215.620.634 kg

UFSI
Veitt hlutfall 58,5%. Aflamark 56.488.859 kg

KARFI
Veitt hlutfall 73,9%. Aflamark 48.533.310 kg

ÝSA
Veitt hlutfall 66,1%. Aflamark 36.625.057 kg

Staðan í afla einstakra tegunda innan kvótans Teikningar: Jón Baldur Hlíðberg

Karfi

ferðamenn hafa sýnt henni mikinn áhuga þá sér í lagi fólk frá austur 
Evrópulöndum á borð við Rússland og Úkraínu. Mig langar því í 
lokin að nota tækifærið og auglýsa eftir markaðsfulltrúa sem gæti 
komið á samböndum við þessi lönd.

S



Teikningar: Jón Baldur Hlíðberg

PI
PA

R
\

TB
W

A
 •

 S
ÍA

 •
 1

70
78

7

  Olís hefur allt frá stofnun kappkostað að veita fyrirtækjum 

í sjávarútvegi trausta þjónustu með sölu á eldsneyti og 

rekstrarvörum til útgerða. Við ætlum að halda þeirri 

siglingu áfram.

Samferða 
síðan 1927
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undanförnum árum hefur orðið 
gríðarleg vakning í frumkvöðlastarfsemi 
sem tengist sjávarútvegi hérlendis. 
Með tilkomu Íslenska sjávarklasans 
opnuðust ýmis tækifæri fyrir 

sprotafyrirtæki á þessu sviði en löngu fyrir daga 
Sjávarklasans voru frumkvöðlar og stofnanir 
búnar að leggja mikið af mörkum og undirbúa 
jarðveginn. Ýmsir frumkvöðlar höfðu komið fram 
á þessu sviði fyrir áratugum sem hafa í mörgum 
tilfellum sýnt og sannað hvað er hægt að gera í 
meðal annars áframvinnslu sjávarprótíns. 

Það sem voru einstök dæmi um frumkvöðla á 
þessu sviði á níunda áratug síðustu aldar er orðið 
að eins konar hreyfingu margra sprotafyrirtækja 
þrjátíu árum síðar. Það er ekki síst vegna frumkvöðla 
í lýsi, ensímum, fiskþurrkun og prótínvinnslu svo 
eitthvað sé nefnt sem nýjar kynslóðir frumkvöðla 
eiga auðveldar með að fá stuðning í frekari þróun 
fyrirtækja á þessum sviðum. Í þessum efnum hafa 
einnig stofnanir á borð við Rannsóknarstofnun 
fiskiðnaðarins og síðar Matís, Rannís, AVS og 
háskólar haft mjög mikið að segja. 

Segja má að ekki hefði verið hægt að stofna 
Íslenska sjávarklasann á heppilegri tíma en árið 
2011. Áhugaverð sprotaverkefni í fullvinnslu 
höfðu þegar vakið áhuga erlendis, útgerðir 
stóðu traustari fótum og rannsóknarsjóðir höfðu 
verið efldir. Í þessu umhverfi var þörf á eins 
konar útungunarvél eins og Húsi sjávarklasans 
og Sjávarklasanum sem mundi koma fleiri 
sprotafyrirtækjum á lappir og efla tengsl milli 
frumkvöðla, fjárfesta og iðnaðarins. 
Eitt stærsta verkefni klasans hefur verið að 

Fjárfestingar í sprotum
sjávarklasans aukast
Samkvæmt athugun Íslenska sjávarklasans hafa fjárfestar lagt til hlutafé í 
sprotafyrirtæki sem hafa aðsetur í Húsi sjávarklasans á árunum 2012 til dagsins 
í dag um 5 milljarða króna. Þá hafa fyrirtækin hlotið styrki sem nema um 600 
milljónum króna á þessu tímabili.

hlúa að nýjum sprotafyrirtækjum sem tengjast 
sjávarútvegi og annarri hafsækinni starfsemi. 
Sprotafyrirtæki sem hafa orðið til á vettvangi 
Sjávarklasans eru mörg hver búin að slíta 
barnsskónum eins og Collagen ehf, Ankra ehf., 
Ocean Excellence ehf., og Codland ehf. 

Ein mikilvægasta áskorun Íslenska sjávarklasans 
hefur verið að leiða fjárfesta inn í hóp 
sprotafyrirtækja í klasanum. Margt gerði það 
að verkum að á upphafsárum klasans reyndist 
það erfitt. Efnahagslegar aðstæður voru erfiðar í 
landinu og næg verkefni fyrir fjárfesta og sjóði að 
koma að fjárfestingum og endurskipulagningu 
ýmissa stórfyrirtækja í íslensku atvinnulífi. Þá voru 
rannsóknarsjóðir með lítið svigrúm. 

Með eflingu rannsóknarsjóðanna árið 2013-2014 
var lagður grunnur að ýmsum sprotafyrirtækjum 
og segja má að þannig hafi mörg sprotafyrirtæki 
náð að koma undir sig fótunum og verða 
þannig álitlegri kostur fyrir fjárfesta. Fjárfestingar 
í sprotum sjávarklasans aukast Samkvæmt 
athugun Íslenska sjávarklasans hafa fjárfestar lagt 
til hlutafé í sprotafyrirtæki sem hafa aðsetur í Húsi 
sjávarklasans á árunum 2012 til dagsins í dag um 
5 milljarða króna. Þá hafa fyrirtækin hlotið styrki 
sem nema um 600 milljónum króna á þessu 
tímabili. apríl 2018 GREINING SJÁVARKLASANS 
Greining Sjávarklasans - apríl 2018 - Fjárfestingar 
í sprotum sjávarklasans aukast 2/2 Samkvæmt 
athugun Íslenska sjávarklasans hafa fjárfestar 
lagt til lítilla fyrirtækja sem hafa aðsetur í Húsi 
sjávarklasans á árunum 2012 til dagsins í dag um 5 
milljarða króna. Þá hafa fyrirtækin hlotið styrki sem 
nema um 600 milljónum króna á þessu tímabili. 

Fyrirtækin eru að vinna að fjármögnun ýmissa 
verkefna, m.a. verksmiðja til úrvinnslu hliðarafurða 
sem nema um 7 milljörðum króna . Íslensku 
viðskiptabankarnir hafa komið að lánsfjármögnun 
ýmissa verkefna þessara fyrirtækja. 

Þeir fjárfestar, sem hafa komið að verkefnum eru í 
lang flestum tilfellum einkafjárfestar eða um 80%. 
Þrátt fyrir góðan vilja margra stofnanafjárfesta 
hafa sprotafyrirtækin ekki notið liðsstyrks þeirrað 
neinu ráði. 

Ekkert eitt einkennir þá fjárfesta sem hafa komið 
að sprotafyrirtækjum klasans. Hluti fjárfesta 
hefur mikla reynslu úr íslensku atvinnulífi, 
bæði sjávarútvegi og öðrum greinum. Þessir 
fjárfestar hafa í mörgum tilfellum reynst 
sprotafyrirtækjunum afar þýðingarmiklir, bæði 
vegna þeirra fjármuna sem þeir hafa komið með 
í fyrirtækin en ekki síður þeirra tengsla sem þessir 
aðilar hafa bæði hér og erlendis. Hluti fjárfestanna 
hefur haft aðsetur í Húsi sjávarklasans og þar 
hafa myndast góð tengsl á milli fjárfestanna og 
sprotafyrirtækjanna í klasanum. 

Erlendir fjárfestar lögðu til um 20% fjárfestinga 
í sprotafyrirtækjum á árunum 2016 og fram á 
þennan dag. Þessir fjárfestar hafa umtalsverð 
tengsl erlendis og hafa áhuga á því að koma 
vörum fyrirtækjanna á markað erlendis. Ekki er 
komin mikil reynsla á samskipti við þessa fjárfesta 
en áhugavert verður að gera samanburð á þeim 
og innlendum fjárfestum í sprotafyrirtækjum á 
næstu árum. 

Ísland er Sílikondalur sjávarútvegs í heiminum. 
Efling margháttaðrar starfsemi sem tengist 
sjávarútvegi. Með þessari víðu skírskotun og öflugu 
klasasamstarfi má stuðla enn frekar að samstarfi 
þvert yfir hefðbundin mæri atvinnugreina og 
skapa verðmæti til framtíðar. 

Nánari upplýsingar veita Þór Sigfússon eða Berta 
Daníelsdóttir í síma 577-6200.
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Porsche á Íslandi | Bílabúð Benna: Opnunartími: 
Vagnhöfða 23 | 110 Reykjavík | S: 590 2000
www.benni.is | www.porsche.is

Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardaga frá 12:00 til 16:00

Hestöfl: 462
Hámarkstog: 700Nm
Hröðun: 5.0 sek. 0-100 km.klst.

Takmarkalaus.

Ríkulegur búnaður: Fjórhjóladrif, stillanleg fjöðrun, 8-gíra Tiptronic S sjálfskipting með skiptingu í stýri, leðurinnrétting, leiðsögukerfi með Íslandskorti, LED aðalljós, LED afturljós, 19” álfelgur með loftþrýstingsskynjurum, 
Sport Chrono pakki, fjarlægðarvari að framan og aftan, rafdrifin framsæti með 8 stillingum, hágæða 150w hljóðkerfi með 10 hátölurum, stafrænt mælaborð, 12” háskerpu stjórnborð með snertiskjá, skriðstillir (Cruise Control), 
sjálfvirk opnun/lokun á afturhlera, tvískipt, sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, Porsche stöðuleikakerfi (PSM), leðurklætt Sport aðgerðastýri, lyklalaus ræsing, Porsche ferðahleðslustöð, PCM (Porsche Communication 
Management), Connect Plus, samlit vindskeið á afturhlera, svartir listar á hliðargluggum, aðfellanlegir hliðarspeglar, sjálfvirk birtustilling í baksýnisspegli, litaðar hitaeinangraðar rúður,

Þriðja kynslóðin af lúxusjeppanum Porsche Cayenne er kraftmikill og umhverfisvænn, búinn  
fullkomnustu stjórntækjum og hefur meira innanrými en forveri hans.

Cayenne E-Hybrid (Plug in) útgáfan getur gengið eingöngu fyrir rafmagni, eingöngu fyrir 
bensíni eða virkjað báða aflgjafana samtímis. Upplifðu akstursánægju sem er takmarkalaus.

Rafmagns Porsche – Cayenne E-Hybrid
Verð: 12.990 þús. kr.
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Hvalur

 

 
 

  

Við óskum sjómönnum,
smábátaeigendum og starfsfólki

í sjávarútvegi til hamingju með daginn
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REYKJANESBÆR

REYKJANESBÆR
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ókaútgáfan Hólar hefur gefið út bókina 
„Víkingur, sögubrot af aflaskipi og 
skipverjum,“ sem rituð er af Haraldi 
Bjarnasyni en hann á að baki um 
fjörutíu ára feril sem blaða,- frétta- og 

dagskrárgerðarmaður, lengst af hjá RUV en einnig 
hjá héraðsfréttablöðum og tímaritum, ekki síst 
þeim sem tengd eru sjávarútvegi. Höfundurinn 
er fæddur og uppalinn á Akranesi og er af þeirri 
kynslóð sem segja má að hafi alist upp með 
aflaskipinu Víkingi.

Í bókinni segir frá aðdraganda að smíði togarans 
Víkings AK-100 en hann kom nýr til Akraness 21. 
október 1960 og skipinu er fylgt eftir allt þar til það 
fór í sína síðustu ferð til Grenå í Danmörku 11. júlí 
2014 þar sem það var síðan rifið. Í þessa rúmu hálfa 

öld var Víkingur gerður 
út undir sama nafni og 
númeri frá Akranesi, 
fyrstu árin sem togari 
en síðan sem fengsælt 
nótaskip. Í bókinni eru 
viðtöl við skipverja, 
sem á einhverjum 
tíma voru um borð í 
Víkingi en mislengi 
þó og ýmsar sögur 
eru sagðar tengdar 
skipinu. 

Farið er yfir stöðu 
atvinnumála á 
þeim tíma sem 
hugmyndir komu 

upp um skipakaupin og bréfaskriftir 
útgerðarinnar við ráðamenn og peningastofnanir 
vegna smíði skipsins. Í bókarlok er svo viðauki 
um stofnun og aðdraganda að byggingu Síldar- 
og fiskimjölsverksmiðju Akraness, sem lét smíða 
skipið og gerði það út þangað til Síldar- og 
fiskimjölsverksmiðjan var sameinuð HB&Co sem 
gerði út skipið þar til Grandi keypti HB%Co og 
til varð HB Grandi, sem gerði út Víking síðustu 

Víkingur AK 100
sögubrot af aflaskipi og skipverjum

árin. Þá er einnig stuttur myndskreyttur kafli um komu nýs Víkings 
AK-100 í desember 2015.

Bókarkápu prýðir málverk af Víkingi eftir myndlistarmanninn 
Baska, Bjarna Skúla Ketilsson, frá Akranesi. „Víkingur, sögubrot af 
aflaskipi og skipverjum“ er um 160 blaðsíður að stærð í stóru broti, 
litprentuð og rækilega skreytt myndum frá mörgum áhuga- og 
atvinnuljósmyndurum auk mynda frá skipverjum.  Víkingur var í 
rúma hálfa öld hluti af atvinnusögu Akraness og bókin á því talsvert 
erindi til Akurnesinga sem og alls áhugafólks um sjávarútveg og 
atvinnuþróun. 

Frá móttökuathöfn þegar togarinn Víkingur 
kom nýr til Akraness 21. október 1960.

Bókarkápuna skreytir mál-

verk eftir myndlistarmanninn 

Baska, Bjarna Skúla Ketilsson, 

frá Akranesi sem búsettur er í 

Hollandi.

Nótaskipið Víkingur á loðnu-
miðunum á síðustu loðnuvertíð 
sinni árið 2013.

B
Haraldur Bjarnason.



Stök kastlína í 
kastpoka fyrir allar 
gerðir skipa og báta og 
til að hafa merðferðis á 
ferðalögum. 

Markus Lifenet ehf. (Björgunarnetið Markús)  
Er sérhæft í þróun og framleiðslu búnaðar til að bjarga fólki úr sjó.  

Meðal þekktra framleiðsluvara eru Markúsarnet og léttabátanet en einnig eru framleiddir þar 
neyðarstigar og kastlínur sem henta einkar vel um borð í smábátum. 

Neyðarstigi í 
dekkbáta með allt að 
1,8 m borðhæð sem 
haga má þannig að 

maður í sjó geti kippt 
stiganum niður og 

klifrað upp. 

Markúsarnet  

Fyrir allar tegundir skipa 
og báta 

Léttabátanet / Veltinet 

Er létt, auðvelt að festa 
og fljótlegt til björgunar, 
tekur lítið pláss og 
pakkast hratt og 
örugglega, leggst 
mjúklega utan um 
einstaklinginn og er 
einfalt í notkun. 

Markus Lifenet ehf., Hvaleyrarbraut 3, 220 Hafnarfirði 
Sími: 586-9071- sales@markusnet.com - www.markusnet.com 
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Sjómannadagurinn 2018 

Smiðjunnar Fönix

 
Smiðjugata 6            360 Snæfellsbæ   436-6500 

 

Óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra um allt land
til hamingju með sjómannadaginn.



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

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Við óskum sjómönnum 
innilega til hamingju 

með daginn




