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23 kg Laxakassinn er 
þannig hannaður að hann 
viðheldur ferskleika laxins 
lengur en sambærilegar umbúðir.

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn er viðkvæmur
og vandmeðfarinn

Kostir kassans eru eftirtaldir: 
 Aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum.

 Fiskurinn raðast betur innan kassa.

 Meira rými er fyrir ís eða kælimottur.

 Rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol. 

 Stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin.

 Vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður.

 Betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti.
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Öflugur
samstarfsaðili
í sjávarútvegi
Hjá Landsbankanum starfar öflugur hópur sérfræðinga með 
mikla reynslu sem aðstoðar þig við að koma hugmyndum í 
framkvæmd. Við tökum virkan þátt í uppbyggingu í sjávar- 
útvegi og erum traustur bakhjarl og samstarfsaðili.
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Römm er sú taug.
Það var árið 1926, á Suðureyri við Súgandafjörð,  
sem 66°Norður hóf að framleiða sjófatnað.  
Við erum stolt af því að geta enn í dag auðveldað  
íslenskum sjómönnum og fiskverkunarfólki verkin.

Ægir sjójakki Óðinn sjóbuxur með smekk Ægir sjóstakkur Þór sjóbuxur með smekk 

Einir sloppur 
með böndum

Bekina Steplite 
XCI stígvél

MAX glófinn 
5Emfl-40 hanskar

Showa 660 
olíuþolnir hanskar 

Hér má sjá brot af úrvali okkar af vinnufatnaði.
Vinnufatnaður er til sölu í verslunum okkar í Miðhrauni 11, Garðabæ og Skipagötu 9, Akureyri.

Einnig er hægt að hafa samband við söludeild 66°Norður til að panta eða fá frekari 
upplýsingar í síma 535-6660 eða með pósti á soludeild@66north.is
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Það var árið 1926, á Suðureyri við Súgandafjörð,  
sem 66°Norður hóf að framleiða sjófatnað.  
Við erum stolt af því að geta enn í dag auðveldað  
íslenskum sjómönnum og fiskverkunarfólki verkin.

Ægir sjójakki Óðinn sjóbuxur með smekk Ægir sjóstakkur Þór sjóbuxur með smekk 

Einir sloppur 
með böndum

Bekina Steplite 
XCI stígvél

MAX glófinn 
5Emfl-40 hanskar

Showa 660 
olíuþolnir hanskar 

Hér má sjá brot af úrvali okkar af vinnufatnaði.
Vinnufatnaður er til sölu í verslunum okkar í Miðhrauni 11, Garðabæ og Skipagötu 9, Akureyri.

Einnig er hægt að hafa samband við söludeild 66°Norður til að panta eða fá frekari 
upplýsingar í síma 535-6660 eða með pósti á soludeild@66north.is
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Fyrir stafni er sýningin Sjávar-
útvegur 2019/Iceland Fishing 
Expo sem haldin verður í Laug-
ardalshöll dagana 25 .-27 . sept-
ember næstkomandi . Þessi út-
gáfa Ægis er tileinkuð sýning-
unni sem kemur til með að end-

urspegla þann mikla fjölbreytileika sem er í íslenskum sjávarút-
vegi . Erlendir þátttakendur eru einnig á sýningunni og laðar 
viðburðurinn einnig til landsins fjölda erlendra gesta . 

Sýning sem þessi hefur margþættan tilgang . Fyrirtæki kynna 
vörur og þjónustu, gjarnan nýjungar, viðskiptasambönd eru 
treyst, ný verða til og þannig má lengi halda upptalningunni 
áfram . Áhrifa sýningar af þessu tagi gætir því langt út fyrir 
sýningartímann sjálfan – jafnvel svo árum skiptir . 

Fylgst er með íslenskum sjávarútvegi víða um heim . Við selj-
um sjávarafurðir á mörkuðum í öllum heimsálfum, vörur sem al-
mennt eru taldar vera meðal þeirra fremstu þegar að gæðum 
kemur . Að baki býr aldalöng þekking í veiðum og fiskvinnslu en 
við erum ekki ein um það . Til að halda stöðu okkar þarf sífellt að 
vera á tánum . Á öllum sviðum greinarinnar . Íslensk fyrirtæki í 
framleiðslu tæknibúnaðar og hönnun skipa eiga mikinn þátt í 
hraðri þróun síðustu ár og hafa nýtt sér þá þekkingaruppbygg-
ingu til sóknar á markaði erlendis . Á margan hátt má líka snúa 
þessu við og segja að í framþróun sjávarútvegs erlendra þjóða, 
t .d . í Rússlandi, hafi þótt eðlilegt að horfa þangað sem mestu 
framfaraskrefin hafa orðið og leita að því besta á Íslandi í þekk-
ingu, tækjum og tólum . 

Sjávarútvegur er ekki bara að róa og fiska . Hann er svo 
margt annað og meira . Það mun gestum sýningarinnar í Laugar-
dalshöll glögglega birtast þegar þeir skoða hana . Þetta er við-
burður þar sem „allir hittast“ og enginn ætti að láta framhjá sér 
fara . 

Jóhann Ólafur Halldórsson skrifar

Fjölbreytt sjávar-
útvegssýning 
fyrir stafni 

Út gef andi:
Ritform ehf . ISSN 0001-9038

Rit stjórn:
Ritform ehf . Glerárgötu 24, 
Ak ur eyri .

Rit stjór i:
Jóhann Ólafur Hall dórs son (ábm .)
GSM 899-9865 .
Net fang: johann@ritform .is

Aug lýs ing ar:
Inga Ágústsdóttir .
inga@ritform .is

Hönnun & umbrot:
Ritform ehf .
Síðumúla 23, Reykjavík .
Sími 515-5215 .

Á skrift:
Hálfsársáskrift að Ægi 
kostar 6800 kr . 
Áskriftar símar 515-5215 .

Af Ægi koma út 10 tölublöð á ári .
Eft ir prent un og ívitn un er heim il,
sé heim ild ar get ið .

Dreift á sýningunni Sjávarútvegur 2019
í Laugardalshöll 25.-27. september.

Það er okkur 
eðlislægt
Afkastamikil, hagkvæm og níðsterk skilvindutækni og 

heildstæðar framleiðslulínur fyrir fi skiðnaðinn frá GEA.

Við höfum staðið vaktina síðan árið 1929 og láréttar og 

lóðréttar skilvindur okkar hafa verið stöðugt í gangi við: 

• hefðbundin fi skimjölskerfi 

• 3-fasa vinnslu

• heilfi sk vinnslu fi skimjöls

• framleiðslu á surimi

• úrvinnslu í ensímvinnslu

• meðferð á skolvatni frá niðursuðu

• meðferð á blóðvatni frá fi skidælum

GEA – verkfræðilausnir til að bæta heiminn

GEA Iceland ehf

Dalvegi 16A, 201 Kópavogur

Sími: 564 28 88

e-mail: baldvin.loftsson@gea.com
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 isfell.is     520-0500     isfell@isfell.is

FISKELDIIÐNAÐUR VEIÐAR ÖRYGGI

Þekking og þjónusta
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NÝTT
FSV-25

3D Furuno Sonar

FSV-25 hringsónarinn vinnur á 20 kHz. Furuno er að setja á markaðinn FSV-75 geislasónarinn
sem vinnur á 180 kHz. FSV-75 verður einnig með þrívíddar eiginleikum eins og FSV-25.

Langdrægi FSV-25 er allt að 10.000 m. Langdrægi FSV-75 allt að 2.000 m.
Meðfylgjandi myndir eru raunsannar, ekki tölvugerðar.

Brimrun.is
Mareind.is

Þrívídd í rauntíma
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NÝTT
DFF-3D Furuno
Fjölgeislamælir

Þrívíddarmyndirnar má vista og vinna með í gagnagrunni Time Zero Professional.

DFF-3D inniheldur einnig hefðbundinn
dýptarmæli með 3 geislum sem er hægt að
stilla og færa til. Þetta gerir notanda kleift að
staðsetja fiskinn á mjög einfaldan hátt. Breidd
og halla hvers geisla má stilla frá miðju.

Botnlandslagið og fiskitorfur birtast í ótrúlega
nákvæmri mynd í allt að 120° geisla frá stjór í bak.
Hámarks dýpi við enda geislans er 200 m, en 300 m
undir miðju skipsins.
Hliða skönnunar (Side Scan) eiginleiki DFF-3D býður
upp á nýja leið til að staðsetja holur og hæðir á
sjávarbotni. Þessi tækni gerir notandanum auðvelt
fyrir að sjá nákvæmlega hvernig botninn liggur.

DFF-3D er nýr fjölgeisla dýptarmælir sem Furuno hefur
þróað. Ný fjölgeislatækni sem notast er við í mælinum
skilar nákvæmum staðsetningum fisk endurvarpa og
endurvörpum af botni sem mynda gagnagrunn fyrir
myndræna framsetningu botnsins. Háþróuð tækni við
úrvinnslu endurvarpa sendigeislanna og ný gerð fjölgeisla
botnstykkis skilar sér í afar nákvæmri þrívíddarmynd af
botninum og smáatriðin koma mönnum á ávart.

Þrívídd í rauntíma

Brimrun.is
Mareind.is
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Til endurbóta og viðgerða.

Draft eða Bunker Survey, 
Úttektir af ýmsu tagi, t.d. ástandsskoanir við 
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Orkunýtingar áætlun skipa
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„Starfsmenn FAJ eru þessa dagana að 
undirbúa sig fyrir sýninguna Iceland 
Fishing Expo í Laugardalshöllinni og í 
básnum okkar verður margt forvitni-
legt í boði. FAJ hefur síðustu 80 ár 
þjónustað íslensk útgerðarfyrirtæki 
með tæknibúnað sem auðveldar sigl-
ingar, fiskileit og eykur um leið öryggi 
á hafi úti og á sýningunni verður bás-
inn okkar sýningargluggi alls þess 
besta sem okkar birgjar hafa að 
bjóða,“ segir Ásgeir Örn Rúnarsson, 
sölustjóri hjá Friðrik A. Jónssyni ehf.

Ásgeir Örn segir að undir hatti NA-
VICO bjóði FAJ vörumerki eins og SIM-
RAD, LOWRANCE og B&G . „Við höfum selt 
og þjónustað þessi merki í áratugi og nú 
hefur C-MAP bæst við en C-MAP hefur 
verið leiðandi í sjókortum fyrir siglinga-
tæki . FAJ býður nú C-MAP sjókort fyrir 
flestar gerðir siglingatækja,“ segir Ás-
geir Örn .

Sjálfstýringar og dýptarmælar
Á sýningunni mun FAJ sýna eins og 
venjulega sjálfstýringar og dýptarmæla 
frá SIMRAD . „Nýr GPS er nú í boði frá 
SIMRAD sem er áhugaverður ásamt nýju 
aflestrartæki sem hefur mjög víðtæka 
tengimöguleika sem auðvelda mjög að-
lögun að nýrri og eldri kerfum . Þá er 
þrívíddarplotterinn frá OLEX sífellt í þró-
un og nú hægt að fá GRIB veðurupplýs-
ingar í rauntíma og býður OLEX einnig 
upp á tengingu við Subsonus veiðar-
færanema til að sjá afstöðu og fjarlægð 
þeirra . Á básnum okkar verður Ketil 
Dahl, sérfræðingur frá OLEX og mun 
hann vera til staðar til að svara tækni-
legum spurningum frá þeim sem áhuga 
hafa á .“

Ásgeir Örn minnist á Lowrance HDS 
LIVE, sem er ný gerð af fjölnotatækjum 
en kortaplotterinn uppfærir sjókortið í 
rauntíma þegar siglt er með dýptarmæl-
inn í gangi . Frá ICOM verður öll GMDSS 
fjarskiptalínan til sýnis, IC-GM800 milli-
bylgju talstöð, IC-GM600 Class A VHF tal-
stöð, IC-GM1600E neyðarhandstöð ásamt 
VHF, UHF og IP talstöðvum sem notaðar 
eru til innanskipssamskipta .

Margvíslegur öryggisbúnaður
„LED leitarljós frá DHR eru til í tveimur 

gerðum og verða þau til sýnis í höllinni . 
Glamox/Norselight framleiðir líka vand-
aða ískastara sem hafa reynst íslenskum 

fiskiskipum vel og verður slíkur einnig á 
básnum hjá FAJ . Einnig selur FAJ og 
þjónustar Stentofon og Zenitel neyðar-
kallkerfi, símkerfi og afþreyingarkerfi en 
nýlega bættist Phontech við eftir að 
Zenitel keypti vörumerkið af Jotron . Þá 
má loks nefna að á nýju ári mun koma 
LT3000 samskipta- og ferlunarbúnaður 
frá Lars Thrane sem notar Iridium gervi-
tunglin og dekkar A1 til A4 hafsvæði . 
Búnaðurinn mun einnig verða í boði sem 
LT3000S sem verður GMDSS útfærsla .“

faj .is

Sýningargluggi 
fyrir allt það besta

■  Ásgeir Örn Rúnarsson, sölustjóri hjá FAJ: „Við bjóðum sem fyrr margvíslegan 
tækjabúnað fyrir skipstjórnendur og munum á sýningunni kynna allt það 
besta.“

■  GMDSS fjarskiptabúnaður frá ICOM.

■  SIMRAD P3007 GPS 
tæki.

■  SIMRAD I3007 
aflestrartæki.

■  LED leitarljós frá 
DHR.
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„Japanski framleiðandinn Yanmar er 
einn af elstu og fremstu framleiðend-
um dísilvéla í skip og báta í heiminum 
og þeirra framleiðsla er þekkt fyrir afl 
og endingu. Nú erum við að kynna 
nýjar vélar frá Yanmar sem draga 
umtalsvert úr mengun. Þær koma til 
með að halda Yanmar í fremstu röð í 
framleiðslu á umhverfisvænni vélum í 
skip og báta þar sem ekki er þörf á 
sérstökum búnaði til að hreinsa út-
blástur með tilheyrandi aukakostn-
aði,“ segir Hallgrímur Hallgrímsson, 
sölustjóri véla hjá Marás í samtali.

Bæði diesel og gas
Á sýningunni í Laugardalshöll mun Ma-
rás m .a . kynna Yanmar 6EY26-8EY26 og 
6EY33-8EY33DF . „Þetta eru nýjar vélar 
sem ganga á MGO og NLG og eru þannig 
hannaðar að hægt er að skipta milli dís-
elolíu og gass án þess að dregið sé úr 
álagi á vél . Ekki er verið að blanda gasi 
við eldsneytið eða loftinntak vélar,“ seg-
ir Hallgrímur . Hann segir að þessi tækni 
dragi úr Nox um 85%, CO2 lækki um 25% 
og SOx/PM um heil 99% . „Þess vegna 
uppfylla vélarnar IMO Nox Tier3 reglur 

og einnig reglur um SOx Emision Control 
Areas, ECA,“ segir hann .

Vistvænni tækni
„Þessar vélar eru allt að 5766 Hp sem 
framdrifsvél og 4080 kW sem ljósavél . 
Vélarnar sem ganga fyrir gasi byggja 
ekki á glænýrri tækni að öllu leyti því 
þær voru í raun verið til frá 1785 þegar 
notað var kolagas . Gasi hefur þannig 
verið blandað við annað eldsneyti um 
langt árabil með ýmsum aðferðum . Á 
þeim árum voru menn ekki að hugsa um 
mengunina heldur nýttu menn gasið þar 
sem það var ódýrara . Nú er þessi gamla 
tækni gengin í endurnýjun lífdaga og 
passar vel við áherslur nútímans um 
baráttuna gegn gróðurhúsaáhrifum um 
leið og hún stuðlar sem fyrr að minni 
eldsneytiskostnaði,“ segir Hallgrímur .

Margvíslegur búnaður
Marás er einnig umsvifamikið í sölu 
sjálfvirks stjórnbúnaðar fyrir togvindur 
frá Scantrol í Noregi . Ennig selur Marás 
Ibercisa togspilin frá Spáni en þau hafa 
verið lengi um borð í íslenskum skipum 
og reynst vel . „Þá má taka fram að dótt-

urfyrirtæki Marás, Friðrik A . Jónsson, er 
hér í sama húsi en þeir hafa lengi selt og 
þjónustað heimsþekkt merki í hvers kon-
ar rafeindabúnaði fyrir íslenska flotann . 
Saman bjóða þessi fyrirtæki því heildar-
lausnir í skipin,“ segir Hallgrímur Hall-
grímsson, sölustjóri véla hjá Marás .

maras .is 

■  Hallgrímur Hallgrímsson, sölustjóri véla hjá Marás.

Umhverfisvænni vélar 
frá Yanmar

■  Yanmar kynnir nú til sögunnar 
aflmiklar og umhverfisvænar vélar.
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Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírar Rafstöðvar og ljósavélarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta

Allar gerðir af legum Skrúfur

FINNÖY niðurfærslugírar
VULKAN ástengi

NORIS vélaeftirlitskerfi
STAMFORD rafalar
SCANTROL autotroll

YANMAR aðalvélar

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali

NORSAP skipstjórastólar
SIMRAD sjálfstýring

SIMRAD gýróáttaviti
VINGTOR kallkerfi
VINGTOR neyðarsímkerfi

SCANTROL autotroll

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
NORIS vélaeftirlitskerfi

SLEIPNER bógskrúfa
KORSØR skiptiskrúfa

VULKAN ástengi
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring

KOHLER ljósavél

VULKAN ástengi
SEPAR forsíur
EUROPAFILTER smursía
6" hljóðkútur

POLY FLEX vélapúðar
LASDROP öxulþétti
TEIGNBRIDGE skrúfa

PRESTOLITE alternator
FLOSCAN eyðslumælir

VÖRÐUR ÞH 44 VESTMANNAEY VE 54

KALDBAKUR EA 1KEILIR RE

HAFBORG EA 152 MARGRÉT GK 33

Marás ehf.  -  Miðhrauni 13  -  210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Velkomin á bás B29-B30

SCANTROL autotroll
STAMFORD rafalar
NORIS vélaeftirlitskerfi

VULKAN ástengi
FINNÖY niðurfærslugírar
YANMAR aðalvélar

YANMAR aðalvélar
REINTJES niðurfærslugírar
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„Það verður fjölmennt lið birgja á 
sýningunni í Laugardalshöll, m.a. sér-
fræðingar sem kynna aðal- og ljósa-
vélar frá Mitsubishi og Sole Diesel á 
Spáni, þenslutengi frá VM Kompensa-
tor í Danmörku og einnig verður mað-
ur frá GS Hydro sem sérhæfa sig með-
al annars í flöngsuðum háþrýstirörum 
svonefndri „Non-Welded Piping 
Technology“. Það verður margt og 
mikið til sýnis. Þá kynnum við einnig 
nýjan og öflugan meðeiganda að MD 
vélum, Kára Jónsson vélvirkja sem 
kemur inn sem rekstrarstjóri og hann 
mun m.a. hafa umsjón með verkstæð-
inu okkar en þann þjónustuþátt ætlum 
við að efla og syrkja á næstu miser-
um. Kári starfaði hjá okkur um árabil 
að loknu námi en er nú kominn heim 
aftur,“ segir Laila Björk Hjaltadóttir, 
fjármála- og viðskiptastjóri MD véla 
en fyrirtækið mun kynna sína þjón-
ustu á sjávarútvegssýningunni.

Mitsubishi beint frá Noregi
Um síðustu áramót varð sú breyting á 
að samskipti MD véla við japanska fram-
leiðandann Misubishi fara nú fram í 
gegnum deild þeirra í Noregi . „Þetta er 
mun hagfelldara fyrir okkar viðskipta-
vini því núna getum við boðið tilbúna 
vélapakka, hvort sem um er að ræða að-
alvélar, ljósavélar eða landrafstöðvar . 

Áður gátum við eingöngu keypt strípað-
ar vélar og þurftum að bæta kælum og 
ýmsu öðru við búnaðinn hér hjá okkur 
en það jók kostnað og gat í sumum til-
vikum lengt afgreiðslutímann,“ segir 
Kári Jónsson rekstrarstjóri . Hann segir 
að þessi tengsl við Noreg auki einnig 
vöruframboð . „Til dæmis getum við nú 
boðið varaaflstöðvar sem eru tilbúnar til 
gangsetningar með olíutanki og kæli-
búnaði eftir óskum viðskiptavinarins, 
einnig er hægt að fá varaaflsstöðvarnar 
afgreiddar í gámi .“

Frábærar vélar frá Solé Diesel
MD vélar eru einnig sölu- og þjónustuað-
ili fyrir Solé Diesel á Spáni sem býður 
fjölbreytt úrval véla en einnig skrúfu-
búnað, gíra, mæla og annan aukabúnað . 
Auk framleiðslu á ljósavélum og aflvélum 
framleiðir Solé einnig skrúfuvélar, allt 
frá 16 hestöflum upp í 272 hestöfl . „Mið-
að við þá reynslu sem við og kaupendur 
Solé vélanna höfum fengið á síðustu ár-
um erum við ákveðin í að efla þetta 
merki til muna á Íslandi . Það gildir bæði 
um sölu á vélum og búnaði í nýja báta og 
eldri auk varahlutaþjónustunnar og 
þeirrar viðgerðarþjónustu sem MD vélar 
hafa byggt upp,“ segir Kári . 

Eins og allir vita fleygir tækninni 
stöðugt fram og segir Laila að í þeim 
efnum sé sjávarútvegurinn engin und-

antekning . „Það er stundum fullyrt að ís-
lenskir útgerðarmenn láti sitt eftir liggja 
í að fylgjast með framþróun í mengunar-
búnaði og þess háttar . Þessu er ég alveg 
ósammála . Útgerðarfyrirtækin eru vakin 
og sofin í umhverfismálunum og á 
nokkrum árum hefur orðið gjörbylting í 
flotanum hvað varðar minni orkunotkun 
og aðgerðir til að draga úr óþarfa meng-
un frá skipunum . Þar er íslenska útgerð-
in í fararbroddi og á þakkir skildar fyrir 
átak í þeim efnum .“

MD vélar hafa lengi boðið mikið úrval 
þenslutengja, m .a . um borð í skip en 
einnig fyrir hitaveitur og slíka aðila . La-
ila segir að MD vélar bjóði breitt úrval 
tengja frá VM Kompensator í Danmörku . 
„Þessi aðili framleiðir m .a . stál-, gúmmí- 
og veftengi í fjölbreyttu úrvali en stál-
tengin er t .d . hægt að fá í stærðum DN 
25-5000 . Þetta er dönsk gæðavara með 
gríðarlegan endingartíma og mikið ör-
yggi í rekstri . 

Einnig bjóðum við nú þenslutengi frá 
fyrirtækinu Metraflex þau eru með mik-
inn sveigjanleika og þola gríðarlegt álag, 
t .d . þegar jarðskjálftar ríða yfir . MD vél-
ar er með einkaumboð fyrir þessi tengi í 
Evrópu þannig að segja má að við séum 
komin í útrás,“ segir Laila og brosir við .

mdvelar .is

MD vélar ehf.

Nýr liðsmaður og fleiri umboð

■  Kynslóðir mætast. Kári Jónsson, nýr meðeigandi MD véla og Hjalti Sigfússon framkvæmdastjóri sem stofnsetti fyrirtækið 
árið 1990.
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ritform.is

Riform ehf.
Síðumúla 23 // 108 Reykjavík
Glerárgötu 24 // 600 Akureyri
ritform@ritform.is

Fjölbreytt útgáfa
Á vegum Ritforms eru gefin út 
kynningarblöð þar sem fjallað er með 
faglegum hætti um íslenskt 
atvinnulíf. 

Í útgáfuflóru Ritforms er að finna 
blaðið Sóknarfæri sem dreift er til 
allra fyrirtækja í landinu. Þar er 
fjallað um sjávarútveg, verklegar 
framkvæmdir og orkumál. Einnig 
gefur Ritform út tímaritið Ægi í 
áskrift og Cool Atlantic, 
kynningarrit á ensku um íslenskan 
sjávarútveg. 

Hönnun og umbrot
Ritform tekur að sér hönnun 
af ýmsu tagi:

 Blaðaumbrot
 Ársskýrslur
 Auglýsingar
 Markpóstur
 Bæklingar
 Nafnspjöld

Við sjáum um öll samskipti 
við prentsmiðjur og finnum 
ávallt hagkvæmustu 
prentunina.

Útgáfa fyrir atvinnulífið
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Undanfarna mánuði hefur KAPP ehf. 
breikkað vöruúrval fyrirtækisins og 
getur nú boðið heildarlausn í þjón-
ustu fyrir sjávarútveginn þegar kem-
ur að kælingu, viðgerðum, sérsmíði, 
færiböndum, flutningalausnum og 
gámum.

Segja má að íslenskum sjávarútvegi 
hafi tekist ágætilega að laga sig að þörf-
um markaða . Íslensk fyrirtæki stýra sjó-
sókn, vinnsluaðferðum, vöruþróun, 
gæðastarfi og markaðsstarfi, allt eftir 
þörfum markaða . Ef horft er til baka þá 
sýnir þróun fyrri ára að bætt meðferð 
afla bæði til sjós og lands hefur aukið 
virði afurða til muna .

KAPP ehf . hefur verið leiðandi í kæli-
tækni á undaförnum árum og hefur 
framleitt Optim-ICE ísþykknikerfið sem 
hefur slegið í gegn um allan heim . Kerfið 
leysir af hólmi hefðbundinn flöguís og 
kælir mun hraðar og endist lengur . Við 
sjáum einnig auknar þarfir á almennri 
forkælingu á vatni í vinnslum og 
vinnslurásinni . KAPP ehf . hefur þróað 
forklælingu á vinnsluvatni sem notað er 
í vinnslurásinni þar sem allt vinnsluvatn 
er kælt niður í 1-2°C . 

Kæliþjónusta KAPP hefur aukist ár frá 
ári með sölu og viðhaldi á kælikerfum 
allt frá umhverfisvænu Co2 kælingunni 
frá SCM Frigo til uppsetningar og þjón-
ustu á ammoníakskerfum og erum að 
bjóða frysti- og kæligámalausnir frá Tit-
an Containers og kæliklefa frá Incold . 
KAPP hefur einnig þjónustað fjölmörg 
fyrirtæki, bæði með sölu og leigu á 
Carrier kælikerfum í allar gerðir bifreiða, 
DHollandia vörulyftum og Schmitz 
Cargobull trailervögnum auk úrvals af 
gámagrindum .

KAPP keypti Stáltech um síðustu ára-

mót og flutti alla starfsemina til höfuð-
stöðva KAPP við Miðhraun í Garðabæ . 
Með tilkomu Stáltech er KAPP að bjóða 
sjávarútvegsfyrirtækjum heildarlausn í 
þjónustu fyrir sjávarútveginn . Má þar 
nefna fiskvinnsluvélar frá Pisces og 
matvinnsluvélar frá Nowick og lausnir 
sem eru sérsniðnar að þörfum hvers og 
eins viðskiptavinar . Nýverið var t .d . lok-
ið við framleiðslu og uppsetningu á færi-
böndum í innmötunarkerfi fyrir síldar-
pökkunarvélar hjá Ísfélagi Vestmanna-
eyja á Þórshöfn . Sem dæmi þá hafa und-
anfarið verið framleiddir karahvolfarar, 
hlífðarbúr fyrir Baader vélar, handflök-
unarlínur og pökkunarvélar . Ryðfrí 
stálsmíði fyrir matvælaiðnaðinn er nú 
orðin einn af burðarstólpum framleiðslu 
KAPP þannig að nú er hægt að smíða 

nánast allt sem auðveldar viðskiptavin-
um rekstur sinn . 

KAPP á rætur sínar áratugi aftur í 
tímann með rekstri á véla- og renniverk-
stæði sem enn í dag er með stærri verk-
stæðum landsins . Seinna bættist svo við 
kæliverkstæði og því má segja að KAPP 
geti þjónustað sjávarútveginn með nán-
ast hvaða viðgerðir sem er .

Aðalsmerki KAPP er framúrskarandi 
þjónusta og gott samstarf við viðskipta-
vini . Boðið er upp á sólarhringsvakt fyr-
ir kælikerfin þar sem vaktmenn eru allt-
af til staðar ef eitthvað kemur uppá .

Það má því setja að KAPP bjóði nú 
heildarlausn í þjónustu fyrir sjávarút-
veginn .

kapp .is

Einstakt tækifæri til að einfalda 
framkvæmdir og hagræða 

■  KAPP framleiðir hin vinsælu Staltech færibönd sem eru sérhönnuð fyrir 
íslenska matvælaframleiðslu, hvort sem er til sjós eða lands.

■  KAPP er leiðandi í sölu og leigu á 
flutningstækjum og búnaði. 
Vörulyftur, trailervagnar, kælivélar 
og gámagrindur.

■  Smíði úr ryðfríu stáli og á færi-
böndum. Sérhæfing í framleiðslu á 
vörum fyrir matvælaiðnaðinn. 

■  KAPP er umboðsaðili fyrir Titan 
Containers sem framleiðir Arctic-
Store gámana fyrir nánasta allar 
aðstæður.
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HEILDAR
LAUSN

FYRIR 
SJÁVARÚTVEGINN

Miðhraun 2   ·   210 Garðabær   ·  Sími 587 1300   ·   kapp@kapp.is   ·   www.kapp.is 664 131024 tíma
þjónusta

· Stáltech
· Færibönd
· Karahvolfarar
· Handflökunarlínur
· Pökkunarvélar
· Öll stálsmíði

· Kælikerfi fyrir bifreiðar
  og vagna 
· Gámagrindur
· Trailervagnar
· Vörulyftur

FLUTNINGA-
LAUSNIR

· Kæli- og frystigámar
· Flutningagámar
· Stækkanlegir gámar
· Vinnubúðir

GÁMAR

· Forkælar
· Ísþykknivélar
· Forðatankar

· Vélaverkstæði
· Renniverkstæði
· Kæliverkstæði

VERKSTÆÐI

· Kæli- og frystiklefar
· Kæli- og frystigámar
· Kælikerfi fyrir bifreiðar

Erum einnig með hönnun, 
uppsetningu og þjónustu 
á öllum kælikerfum.

RYÐFRÍ 
STÁLSMÍÐI

KÆLI- OG 
FRYSTIKLEFAR

Sjáumst á bás B17 ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019
25.-27. september25.-27.sept.
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Okkar þekking nýtist þér

Allt fyrir kælingu & frystingu

Kæli- & frystiklefar, hurðir & 
öryggisbúnaður

Kælivélaolíur Northstar Ísvélar

Plaststrimlahurðir

Eimar & eimsvalar Ísvélar

 Kæli- & frystivélar & kerfi

Hraðopnandi iðnaðarhurðir 
fyrir kæli & frystiklefa  ofl. 

Iðnaðareiningar fyrir stærri 
kæli- & frystigeymslur

Kælimiðlar R507, R404, R134 
ofl.  

 CO2 Kæli- & frystikerfi

Kúlupressur 
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Okkar þekking nýtist þér

Orkusparnaður  
með Nergeco hraðopnandi iðnaðarhurðum

Nergeco 
• Opnast hratt & örugglega
• Eru orkusparandi 
• Þola mikið vindálag
• Eru öruggar & áreiðanlegar
• Henta við allar aðstæður
• 20 ára reynsla við   

      íslenskar aðstæður & yfir 150   
      hurðir á Íslandi

Með hraðri opnun & lokun sem & mikilli einangrun í hurðunum 
má minnka varmaskipti þar sem loftskipti verða minni

Intelligent curtain sem 
veitir aukið öryggi

Útihurð fyrir vöruhótel Eimskips er engin smásmíði eða  
6,2 metrar að hæð og 5,4 metrar að breidd.
Opnunarhraði hurðarinnar er 1 m/sek og þolir hurðin   
vindhraða allt að 250 km/klst.  

Mikil umferð er inn og út úr húsinu og með Nergeco hurð  
sparar Eimskip miklar fjárhæðir í upphitunarkostaði þar  
sem varmatap verður mun minna vegna hraða hurðarinnar.  
Þá verður einnig mun minna um ryk og óhreinindi inni í  
vöruhúsinu.
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Í umræðunni um vaxandi gróður-
húsaáhrif og mótvægisaðgerðir er 
mikilvægt að leita vistvænna lausna 
við kælingu matvæla, aðferða sem 
skilja eftir sig lítið kolefnisspor. Sér-
fræðingar hjá Kælitækni vinna nú 
hörðum höndum að vistvænum lausn-
um í kæli- og frystibúnaði og mæla 
eindregið með notkun koldíoxíðs (CO2) 
við kælingu en það er náttúrulegur 
kælivökvi sem skilur eftir sig lítið kol-
efnisspor og hefur mjög góð kæliaf-
köst. Við báðum þá Elís H. Sigurjóns-
son tæknistjóra og Ingvar Kristinsson 
sölustjóra fyrirtækisins að segja okk-
ur frá CO2 tækninni.

Gegn gróðurhúsaáhrifum
„Koldíoxíð er einn elsti kælivökvi sem til 
er og líka einn sá allra afkastamesti þeg-
ar horft er á kælingu og frystingu . Áður 
var vandasamt að stjórna þrýstingi, hita 
og gashraða koldíoxíðs en slíkt er ekki 
lengur vandamál og reynslan af notkun 
þess er mjög góð . Það liggur fyrir að 
hægt er að spara eldsneyti í skipum með 
notkun CO2-kerfa og draga um leið stór-
lega úr mengun . Menn vita að ein mesta 
orkusugan um borð í skipunum er kæli-
búnaðurinn . Það er því mikilvægt að 
spara orku ef menn meina eitthvað með 
því að vilja sporna gegn gróðurhúsa-
áhrifum og hlýnun jarðar . Til að vernda 
ósonlagið eru í dag notaðir kælivökvar 
sem vissulega innihalda hvorki klór né 
bróm en í staðinn er þar að finna flúor 

og önnur efni sem eru síst betri . Þess 
vegna er krafist nýrra lausna .“

Erlendis eru mörg skip farin að nota 
koltvíoxíð til kælingar og þar líta rekstr-
artölur mjög vel út . Vegna lægra hita-
stigs verður frysting 25% hraðari en ella 
og gæði fisksins þar með líka betri . Einn-
ig þarf 10% minna eldsneyti til að reka 
kerfið sem er mikið í krónum talið ef við 
horfum á eldsneytiskostnað í dag . 
Reynslan af notkun CO2 kælimiðla hér á 
landi er afar góð að sögn þeirra Elís og 
Ingvars . 

Kælibúnaður til framtíðar
Kælitækni leggur mikið upp úr góðri ráð-
gjöf og þjónustu og getur sérsniðið 
lausnir fyrir hvern og einn viðskiptavin . 
Stærsta og nýjasta kerfið var sett upp í 
kæli- og frystivöruhótelinu Garra sem 
leitaði eftir umhverfisvænum kælibúnaði 
sem ekki yrði úreltur eftir nokkur ár . 
„Garri vildi lausn sem dygði til framtíðar 
og valdi CO2-kerfi og eru forsvarsmenn 
fyrirtækisins afar sáttir . Rekstrarlega 
kemur kerfið þannig út að orkukostnað-
ur vegna kælingar og frystingar hjá 
Garra er í dag svipaður og var í eldra 
húsnæði sem var fimm sinnum minna að 
flatarmáli . Það segir alla söguna hvað 
þann þáttinn varðar .“

Þeir Elís og Ingvar segja að ef CO2-
kerfið væri ekki valmöguleiki í tilfelli 
Garra hefði þurft að horfa til R404a-
kerfa sem munu úreldast fljótt . . „Heims-
byggðin er smám saman að losa sig við 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með 
mikil hlýnunaráhrif sem hafa verið not-
aðar til kælingar og frystingar . Það 
verður gert með því að úrelda þær með 
vaxandi skattlagningu . Því verða freon-
kerfin afar dýr í rekstri innan örfárra 
ára . Einnig hafa nágrannalöndin beinlín-
is sett sér reglur sem banna að þjónusta 
kælikerfi sem hafa mikla hlýnun í för 
með sér . Það stefnir því í eina átt og að 
freonkerfin hverfi af markaðnum innan 
fárra ára . Í stað þeirra er CO2-kælingin 
valkostur sem við erum ekki í vafa um 
að sé besti kosturinn í stöðunni,“ segja 
þeir Elís og Ingvar .

Rótgróið fyrirtæki
Kælitækni er meira en hálfrar aldar gam-
alt fyrirtæki og var upphaflega rekið 
sem innflutnings- og þjónustufyrirtæki á 
sviði kæli- og frystitækni . Árið 1997 var 
fyrirtækið endurskipulagt og hóf þá 
sókn á breiðari grundvelli . Í dag er Kæli-
tækni sölu- og þjónustufyrirtæki sem 
flytur inn allt sem viðkemur kælingu og 
frystingu frá mörgum heimsþekktum 
birgjum og er leiðandi á íslenskum mark-
aði . Kælitækni leggur mikið upp úr því 
að bjóða viðskiptavinum sínum ávallt 
góða ráðgjöf og þjónustu . Þá getur fyrir-
tækið einnig sérsniðið lausnir fyrir 
hvern og einn viðskiptavin .

kaelitaekni .is

CO2 kælikerfin eru framtíðin

Ingvar Kristinsson sölustjóri og Elís H. Sigurjónsson 
tæknistjóri hjá Kælitækni: „CO2-kælingin er valkostur 

sem við erum ekki í vafa um að sé besti 
kosturinn í stöðunni.“
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„Vöruflóra okkar nær til flest allra 
geira atvinnulífsins og hefur sjávar-
útvegurinn verið að koma sterkur inn 
og seljum við mikið af persónuhlífum 
fyrir sjómenn, t.d. hlífðarfatnað, 
hjálma og skó en einnig gas- og súr-
efnismæla, öryggisblakkir o.fl. Slysin 
gera ekki boð á undan sér og um borð 
í skipum geta skjótt skapast stór-
hættulegar aðstæður og skynsamlegt 
að hafa gert ráðstafanir sem geta 
bjargað mannslífum,“ segir Þorsteinn 
Austri Björnsson, sölustjóri Dynjanda.

Fyrirtækið Dynjandi ehf . var stofnað 
árið 1954 og er brautryðjandi á sviði ör-
yggismála á vinnustöðum hér á landi . 
Hefur Dynjandi sérhæft sig í að kynna 
og útvega viðurkenndan öryggisbúnað, 
persónuhlífar og vinnufatnað fyrir 
starfsfólk í íslensku atvinnulífi og þar er 
sjávarútvegurinn ekki undan skilinn .

Búnaðurinn margborgar sig
Í samvinnu við Vinnueftirlit ríkisins og 
öryggisfulltrúa margra helstu fyrirtækja 
hérlendis hefur Dynjandi átt drjúgan 
þátt í að stuðla að aukinni notkun ör-
yggisbúnaðar enda hefur búnaðurinn 
frá Dynjanda ehf . margoft komið í veg 
fyrir alvarleg slys á vinnustöðum . 
„Sannleikurinn er sá að það margborgar 
sig fyrir fyrirtækin að hafa þessi mál í 
lagi . Það er gríðarlega mikill ávinningur 
af því að koma í veg fyrir slys . Við hjá 
Dynjanda höfum það markmið að halda 
forystusæti í að bjóða vörur og þjónustu 
sem stuðla að auknu öryggi starfs-
manna . Starfsmenn okkar veita ráðgjöf 
varðandi notkun búnaðarins og í því 
skyni förum við reglulega út í fyrirtæk-
in, yfirförum búnaðinn og komum með 
ábendingar um endurnýjun og viðhald . 
Sem betur fer er skilningur á mikilvægi 
öryggisbúnaðar stöðugt að aukast og á 
þetta við um bæði starfsmenn og rekstr-
araðila á vinnustöðum til sjós og lands .

Fjölbreytt vöruval
Þegar litið er yfir úrvalið í verslun Dynj-
anda eru þar margir vöruflokkar í boði . 
Alls kyns vinnufatnað er hægt að fá, s .s . 

öryggisskó, hjálma, samfestinga, hanska, 
boli, vinnuskyrtur og smíðavesti . Mikið 
af vinnufatnaði Dynjanda er til í alls 
kyns útfærslum og má segja að þar sé 
um hástískuvöru að ræða, t .d . hvað skó-
fatnaðinn varðar . Öryggisvörur hvers 
konar eru hins vegar í fyrirrúmi, s .s . 
augn- og andlitshlífar, eyrnatappar, ryk- 
og gasgrímur, heyrnarhlífar og gas- og 
súrefnismælar . Einnig býður Dynjandi 
úrval fallvarnarbúnaðar s .s . belti, líf- og 
öryggislínur og alls kyns festi- og tengi-
búnað . „Þá höfum við gott úrval af vél-
um og tækjum og má þar nefna djúp-
vatnsdælur, brunndælur, rafstöðvar, 
ryk- og vatnssugur, gufugildrur og há-
þrýstidælur, m .a . til notkunar í skipum, 
svo eitthvað sé nefnt . 

Dælur frá Annovi Reverberi
Dynjandi ehf . verður í bás A-5 á sjávar-
útvegssýningunni í Laugardalshöll . Þor-
steinn Austri segir að þar muni starfs-
menn Dynjanda standa vaktina og sýna 
gestum og gangandi allt það nýjasta sem 
Dynjandi hefur að bjóða í búnaði sem 
stuðlar að auknu öryggi fólks, hvort sem 
er á sjó eða landi . „Við verðum m .a . með 
gott úrval af háþrýstidælum frá Annovi 
Reverberi á básnum og verður sérfræð-
ingur frá þeim með okkur til að veita 
viðskiptavinum ráðgjöf . Þetta er gam-
algróið ítalskt fyrirtæki með mikið úrval 
af dælum og fylgihlutum,“ segir Þor-
steinn Austri .

dynjandi .is

Ómetanlegt að koma 
í veg fyrir slys

■  Þorsteinn Austri Björnsson, 
sölustjóri Dynjanda. „Sem betur fer 
er skilningur á mikilvægi öryggis-
búnaðar stöðugt að aukast og á 
þetta við um bæði starfsmenn og 
rekstraraðila á vinnustöðum til sjós 
og lands.“
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Skeifunni 3h  
Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Hjá okkur 
færðu allt fyrir 
háþrýstiþvottinn

NÝ 
heimasíða
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Eins og þekkt er orðið hefur Nautic 
gert samninga um hönnum og smíði á 
10 stórum vinnslutogurum fyrir stór-
fyrirtækið Norebo. Smíði á fyrstu 
skipunum er þegar hafin í Pétursborg 
og er nú verið að skera niður stál í 
fjórða skipið og sjósetning fyrsta 
skipsins áætluð á fyrsta fjórðungi 
næsta árs. Samningarnir eru gerðir 
beint við dótturfélagið Nautic-RUS og 
samanstanda af fyrirkomulags- og 
flokkunarfélagsteikningum annars 
vegar við Norebo og á hinn bóginn 
vinnuteikningum við Severnaya 
skipasmíðastöðina. Hönnunarvinnan 
er langt kominn og lýkur að uppistöðu 
til um eða uppúr næstu áramótum.

Nautic og Knarr samsteypan vinna 
hörðum höndum að því að kynna sína 
starfsemi víðar en í Rússlandi . Tækifærin 
í Rússlandi eru mikil og framundan er 
endurnýjun fiskveiðiflotans í heild sinni, 
endurúthlutun hluta fiskveiðiheimilda, 
bæði á bolfiski og krabba sem um leið 
gerir kröfur til þarlendra útgerða um að 
endurnýja flota sinn og smíða í Rúss-

landi . Í þessu felast gríðarleg tækifæri 
fyrir fyrirtæki sem tilbúin eru að fjár-
festa og byggja upp starfsemi í Rúss-
landi . 

Mikil fjárfesting í hönnunarvinnu!
Auk þess að byggja upp í Rússlandi er 
unnið að verkefnaöflun á öðrum mörk-
uðum, þar með talið Íslandi, Nýja Sjá-
landi og Bandaríkjunum . Fulltrúar Nau-
tic og Knarr hafa hitt fjöldann allan af 

Vaxandi umsvif 
hjá Nautic

Nautic, sem er hönnunarstofa fyrir fiskiskip, 
er með mörg járn í eldinum um þessar mundir

Nautic is a Naval Design Bureau with headquarters in 
Reykjavik Iceland where the company has been in operation 
since 2002 . Recently, Nautic has been expanding its 
operations and employs in total 58 experts in naval design . 
Nautic is specialized in the design of fishing vessels of 
various types . Our competence builds on unique experience 
of multinational marine engineers . Our key employees and 
leaders have vast experience as fishermen, sailors and 
marine engineers . The company has an exceptional team of 
engineers across the board, naval designers and architects, 
specialists in hull, electrical, systems, and mechanics . Nautic 
has in addition a team of graphics and interior designers 

providing rich media interpretation and interior designs . 
www.nautic.is

Nautic is a founding partner in Knarr Maritime 
Consortium . Knarr was established to design, market and 
provide a comprehensive, turnkey solutions to the maritime 
industry . Knarr consists of six major technology solution 
providers building on decades of experience in the Icelandic 
Fishing Sector . All the members have a successful history in 
the local fishing industry and have expanded their sales 
and operations abroad in recent years .
www.knarr.is

About Nautic

■  Lokaútlit af Norebo raðsmíðinni. Skipið er 81,6m x 16m.
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mögulegum viðskiptavinum og Nautic 
hefur lagt í gríðarlega vinnu og fjárfest-
ingu í þarfagreiningar, hönnun og út-
færslu togara og uppsjávarskipa sem 
henta inn á þessa markaði . Meðgangan 
frá áhuga að verkefni, sem greitt er fyr-
ir, er löng en nánast undantekningalaust 
þarf hönnunarstofan að fullhanna fyrir-

komulag og útlit og selja þar á eftir hug-
myndina útgerðaraðila í þeirri von að 
samningar náist um eiginlega smíði og 
fjárfestingu útgerðarmanna . Nautic er 
því að byggja upp og skipuleggja umtals-
vert safn af vel útfærðum fiskiskipum til 
framtíðar sem mæta þörfum markaðar-
ins .

Sérstaða Nautic
„Bárðarbungan eða Enduro-Bow er 
vissulega nokkurs konar vörumerki 
Nautic í dag . Belgstefnið er niðurtaða 
áratuga samstarfs Bárðar Hafsteinsson-
ar, stofnanda Skipatækni annars vegar 
og hins vegar Alfreðs Tulinus, stofnanda 
Nautic . Hönnun þeirra félaga sem nú 
starfa saman hjá Nautic, á skipum Brim, 
FISK og Samherja, er landanum þekkt 
þegar og sitt sýnist hverjum um útlitið . 
Eiginleikar þessara skipa hafa hins veg-
ar sannað ágæti sitt fyrir löngu fyrir 
hegðun á hafi úti, aukið nýtanlegt rými 
framskips, hagkvæmni í rekstri og hvað 
eina sem þarf ekki að tíunda frekar,“ 
segir Hrafnkell Tulinius, framkvæmda-
stjóri Nautic ehf . 

„Það sem minna hefur verið rætt í 
þessu samhengi hinsvegar er fyrirkomu-
lag og hönnun vinnsludekksins . Vinnslu-
dekk allra þessara skipa er fullkomlega 
opið svæði, án burðarstoða út um allt 
millidekk . Kostir þessa eru þeim sem 
unnið hafa til sjós, eða vinna við hönn-
un vinnslulína, augljósir . Þetta fyrir-
komulag og hönnun veitir gríðarlegt 
frelsi í hönnun millidekksins og vinnsl-
unnar allrar því rýmið er fullkomlega 
opið og er haldið uppi með burði að ofan 
og stenst allar kröfur um burðarþol sem 
augljóslega þarf að uppfylla . Það er ekki 
síður þessi eiginleiki okkar hönnunar 
sem fellur kaupendum vel í geð – þetta 
eru okkar aðalsmerki í dag en við erum 
með fleira í ofninum ef svo má að orði 
komast,“ segir Hrafnkell .

nautic .is

■  Tillaga Nautic að 67m x 15m ísfisktogara sem útfærður er fyrir háan ísklassa.

■  Hér má sjá að burðarvirki fyrir millidekk eru þilin meðfram togdekki skipsins.

■  Opið vinnsludekk. Betra pláss er fyrir uppsetningu vinnslubúnaðar.
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Hampiðjan kynnir á sjávarútvegssýn-
ingunni í Laugardalshöll byltingar-
kennda nýjung, sem er ljósleiðarakap-
all, DynIce Optical Data, sem flytur 
upplýsingar frá trolli upp í brú fiski-
skipa. Flutningsgetan er í raun tak-
markalaus og berast allar upplýsingar 
í rauntíma. 

Þessi nýi kapall mun væntanlega 
leysa af hólmi þá kapla sem nú eru not-
aðir en þar byggist gagnaflutningur á 
koparþræði sem hefur mjög takmarkaða 
getu til gagnaflutnings . Nýi kapallinn 
opnar í raun fjölda nýrra möguleika við 
veiðarnar, svo sem að skilja frá óæski-
legar fisktegundir . Með honum er betur 
en áður hægt að sjá hreyfingar trollsins 
í sjónum og getur það nýst við hönnun 
veiðarfæra . Með fleiri nemum, sem sýna 
staðsetningu og afstöðu trollsins og tog-
hleranna miðað við botn og skip, opnast 
möguleikar á að stýra veiðarfærinu bet-
ur .

Til prófunar í Beiti NK
„Ljósleiðarakapallinn er enn sem komið 
er mjög nýr og ekki kominn í almenna 
sölu því meiri prófanir á eftir að gera á 
sjó . Við erum í samstarfi við Síldar-
vinnsluna og Simrad og fyrsti ljósleið-
arakapallinn er nú til prófunar um borð í 
uppsjávarveiðiskipinu Beiti frá Neskaup-
stað . Ljósleiðarinn er örgrannur gler-
þráður, mun grennri en mannshár, og 
hann þolir nánast enga teygju og tak-
markaða beygju . Það þurfti því að hanna 
kapalinn á sérstakan hátt til að verja 
ljósleiðarann fyrir þessu tvennu og okk-
ur virðist hafa tekist það eftir margra 
ára þróun og prófanir . Við höfum nú 
þegar einkaleyfi á kaplinum og að auki 
hefur verið sótt um fleiri einkaleyfi til að 
verja ýmislegt sem við höfum þróað og 
uppgötvað í þróunarferlinu . Við höfum 
fengið styrk frá Tækniþróunarsjóði 
Rannís undanfarin ár og hefur það verið 
mikill stuðningur því þróunarferlið er 
kostnaðarsamt,“ segir Hjörtur Erlends-
son, forstjóri Hampiðjunnar .

Möguleg bylting í fiskveiðum
„Það eru engar ýkjur að ljósleiðarakapal-
inn DynIce Optical Data hefur alla mögu-

leika til að bylta fiskveiðum í náinni 
framtíð . Það mun vissulega taka nokkur 
ár að þróa allan búnað sem til þess þarf . 
Það, að geta fengið í rauntíma upplýs-
ingar um hvaða fiskur er að koma inn í 
trollið, gefur möguleika á að flokka 
aflann og velja hvað eigi að fanga og 
hvaða fiskum eigi að sleppa mun gjör-
breyta fiskveiðum í framtíðinni . Þannig 
verður hægt að sleppa öllum fiskum 

undir viðmiðunarmörkum svo þeir geti 
fengið að vaxa upp í hentuga stærð og 
einnig að sleppa stærstu fiskunum því 
þeir hrygna margfalt meira en minni 
fiskar og eru því best geymdir í sjónum 
til að viðhalda stofnunum,“ segir Hjörtur 
Erlendsson .

hampidjan .is

Nýjung frá Hampiðjunni

Takmarkalaus flutningsgeta í 
nýjum ljósleiðarakapli

■  Hjörtur Erlendsson, forstjóri 
Hampiðjunnar. „Það eru engar 
ýkjur að ljósleiðarakapalinn DynIce 
Optical Data hefur alla möguleika til 
að bylta fiskveiðum í náinni 
framtíð.“

■  Jón Atli Magnússon hefur unnið að 
þróun kapalsins frá 2016. Hann fann 
ljósleiðara sem hafði verið notaður 
af Bandaríkjaher fyrir loftskeyti og 
hafði því ekki verið aðgengilegur á 
markaði.

■  Ljósleiðarakapallinn DynIce Optical Data er gerður úr mörgum lögum til að hlífa 
ljósleiðaranum sem er örþunnur.
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Veiðarfæri eru okkar fag

STÖÐUG 
VÖRUÞRÓUN 

er  kjarninn sem 
við byggjum á

Við erum í Laugardalshöll á 
“Iceland Fishing Expo” 
Sjávarútvegur 2019

og sýnum þar í fyrsta skipti 
ljósleiðarakapalinn

Sýningarsvæði 
A-6 

25. - 27. 
september 
25. - 27. 

september 

OPTICAL DATA
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„Aðal markmiðið með okkar búnaði er 
að auka framleiðnina í fiskveiðum, 
stytta veiðitíma, spara eldsneyti og 
síðast en ekki síst að auka gæði fisk-
aflans. Í nútíma togveiðum er lykil-
áhersla skipstjórnarmanna og út-
gerða að taka ekki of mikinn afla í 
einu því það eykur þrýstinginn á 

aflann og rýrir gæði hans. Pokasjáin 
nú, ásamt hefðbundnu aflanemunum, 
veita stjórnendum skipa sífellt meiri 
og nákvæmari upplýsingar í rauntíma 
um það sem er að gerast í veiðarfær-
inu,“ segir Axel Óskarsson, tæknistjóri 
hjá fyrirtækinu Marport sem þróar og 
framleiðir veiðistýringarkerfi sem er í 

notkun er í fiskiskipum hér á landi og 
víða um heim. 

Yfirsýn skipstjórnenda á 
veiðarfærið í rauntíma
Með sanni má segja að pokasjáin sé 
skólabókardæmi um þau áhrif sem fjar-
skipta- og tölvutæknin hefur haft á þró-

Marport kynnir nýjungar í framleiðslu sinni

Veiðarfæranemar 
lykilatriði í nútíma 
fiskveiðum

■  Veitt með þremur trollum samtímis. Hér má sjá yfirlitsskjámynd sem birtist skipstjóranum í veiðikerfi Marport þegar veitt 
er samtímis með þremur trollum. Það tíðkast sér í lagi í rækjuveiðum í vaxandi mæli og hefur Marport útfært sitt kerfi til 
að fylgja þróuninni eftir.
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un fiskveiða á undanförnum árum . Á 
sínum tíma þótti mikil bylting þegar 
aflanemar komu fram á sjónarsviðið sem 
létu vita þegar ákveðnu aflamagni var 
náð í veiðarfæri en í dag er það aðeins 
brot af þeim víðfeðmu upplýsingum sem 
veiðarfæranemarnir gefa . Axel segir 
tæknina alltaf hjálplega fyrir skipstjór-
ana, hvort heldur er í þéttum torfum eða 
tregfiskiríi .

„Menn geta verið á slóðum sem þeir 
þekkja lítið og veiði er lítil og í því kerfi 
sem við bjóðum í dag hafa þeir upplýs-
ingar í rauntíma frá mörgum mælum 
samtímis, t .d höfuðlínumæli og belg-
stykki ásamt pokasjám á einu trolli til að 
meta hvort og hversu mikill fiskur er að 
ganga inn í trollið . Að sama skapi nýtist 
kerfi einnig vel þegar kastað er á þéttar 
torfur og bregðast þarf hratt við og hífa 

þegar mikill 
afli kemur á 
stuttum tíma 
inn í veiðar-
færið . Þetta er 
því mikil þróun í 
tækni frá því fyr-
ir um 20 árum 
þegar menn höfðu 
takmarkaðar upplýsing-
ar frá einum aflanema á trollbelgnum . 
Nú eru nemarnir margir og yfirsýnin 
eftir því mun meiri á allt veiðarfærið og 
virkni þess,“ segir Axel . 

Kynna nýjungar í Laugardalshöll
Gestum á sýningunni í Laugardalshöll 
mun gefast kostur á að kynna sér veiði-
stýringarkerfi Marport en fyrirtækið 
mun í bás sínum meðal annars kynna 
nýjung sem væntanleg er á næsta ári 
þegar svokölluð hlerasjá og hleranemar 
renna saman í eitt tæki, jafnframt því að 
rafhlöðuending eykst í nýjum og öflugri 
nema .

„Þetta verður til einföldunar fyrir 
skipstjórnendur en veitir þeim jafnframt 
enn meiri upplýsingar,“ segir Axel en á 
sýningunni kynnir fyrirtækið einnig 
nýjustu afurð sína sem er hleranema-
lausn fyrir þriggja og fjögurra trolla 
veiði . 

„Sú tækni snýr helst að rækjuveiðum 
en mörg rækjutogskip draga þrjú troll og 
eru að fikra sig upp í að nota fjögur 
troll . Þessari þróun höfum við verið að 
fylgja eftir með nemakerfi sem gefur 
upplýsingar um hvernig hlerar og troll 
vinna við þessar aðstæður . Í raun er 
þetta útvíkkun á þeim nemakerfum sem 
skipin hafa verið með frá okkur áður,“ 
segir Axel . 

Fiskiskipum fyrir fjöltrollaveiðar hef-
ur farið fjölgandi undanfarin ár og til að 
mynda er fyrirtækið Royal Greenland nú 

að láta smíða fyrir sig rækjutogara 
sem hannaður er fyrir þriggja 
trolla veiðar . „Árangurinn af fjöl-
trollaveiðum hefur verið góður og 
áherslur útgerðanna hafa færst í 
þessa átt . Því ákváðum við að ráð-

ast í þróun á okkar búnaði til að 
fylgja þeim eftir,“ segir Axel .

Í mörgum nýjum fiskiskipum á 
norðurslóðum
„Við eigum því láni að fagna að eiga 
mjög gott samstarf við íslenska skip-
stjóra sem eru margir hverjir í fremstu 
röð á heimsvísu . Það samstarf er okkur 
mikilvægt og hefur skilað miklu í þróun 
nemakerfisins okkar, hvort heldur við 
erum að tala um bolfiskveiðar, rækju-
veiðar eða flottrollsveiðar . Okkar fram-
leiðsla fer um allan heim en hér á Norð-
ur-Atlantshafssvæðinu er öllum nýjung-
um í tækninni og framþróun sýndur 
mestur áhugi,“ segir Axel . Mikil endur-
nýjun hefur verið í fiskiskipaflotanum á 
Íslandi, Grænlandi, Noregi, Svíþóð, Dan-
mörku og fleiri löndum hér á norðlægum 
slóðum og hefur Marport selt kerfi í 
mörg ný skip allra síðustu árin . Eitt 
dæmi er nýjasta togskip Íslendinga, tog-
arinn Vestmannaey VE sem er um það 
bil að hefja veiðar . 

„Við erum með öfluga starfsstöð á 
Spáni sem annast þjónustuna við tog-
skipaútgerðir á Spáni og í öðrum 
spænskumælandi löndum, t .d . við Falk-
landseyjar . Við opnuðum líka skrifstofu í 
Noregi fyrir tveimur árum og höfum séð 
vöxt í eftirspurn á þeim markaði sem við 
þökkum þeirri áherslu okkar að byggja 
upp þjónustu sem næst viðskiptavinin-
um . Það hefur reynst okkur farsælt,“ 
segir Axel . 

marport .com

■  Axel Óskarsson, tæknistjóri hjá 
Marport. 

Hjá Marport er nýr nemi í þróun sem 
áætlað er að kynna formlega á næsta 
ári. Hér hafa hlerasjá og hleranemar 
runnið saman í einn nema sem verður 
með mikilli rafhlöðuendingu.
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Íslenskt framleiðsla í 68 ár

Opið virka daga  09:00 til 18:00 / laugardaga 10:00 til 14:00   

RB dýnurnar eru íslensk framleiðsla.

Framleiddar í öllum stærðum.

Gæðadýnur fyrir íslenska sjómenn.

Seljum einnig svamp-, 

latex- og þrýstijöfnundýnur. 

Fást í öllum stærðum.

Íslensk fram- 
leiðsla í yfir 70 ár
RB springdýnurnar eru íslensk framleiðsla.

Gæðadýnur fyrir íslenska sjómenn.

Seljum einnig:

Fást í öllum stærðum.

 yfirdýnur
 gelyfirdýnur
 þrýstijöfnunaryfirdýnur
 eggjabakkadýnur

 heilsukodda
 gelheilsukodda
 þrýstijöfnunarkodda
 dúnkodda
 fíberkodda

Myndir á heimasíðunni: www.rbrum.is

1943-2019
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Gúmmísteypa Þ. Lárusson er gam-
algróið fyrirtæki, að grunni til frá því 
á 6. áratug síðustu aldar og hefur það 
alla tíð tengst sjávarútvegi. Í upphafi 
annaðist fyrirtækið m.a. viðgerðir á 
gúmmíblökkum sem notaðar voru við 
síldveiðar en með tilkomu fiskitrolls-
ins fækkaði þeim verkefnum og fór 
fyrirtækið þá að framleiða reimar og 
bönd sem meðal annars voru notuð í 
malarvinnslu og í álverum. Árið 2017 
styrktust tengslin við sjávarútveginn 
enn frekar með kaupum Gúmmísteyp-
unnar á Reimaþjónustunni.

Enn bætist við
Í júní 2019 keypti Gúmmísteypan allan 
reimalager IBH sem var söluaðili Habasit 
á Íslandi . Habasit er stór svissneskur 
framleiðandi færibanda, fjölskyldurekið 
fyrirtæki frá stofnun um miðja síðustu 
öld og er það með samstarfsaðila í yfir 
70 löndum um allan heim . Jafnframt 
bættist í góðan hóp Gúmmísteypunnar 
þegar Ásgeir Harðarson gekk til liðs við 
fyrirtækið en hann var áður sölustjóri 
Habasit reima hjá IBH og býr yfir ára-
langri reynslu og þekkingu .

Berglind Steinunnardóttir, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, segir að sala 

og þjónusta við færibönd fyrir matvæla-
iðnað sé því orðinn enn stærri þáttur í 
þjónustu Gúmmísteypunnar . „Við útveg-
um reimar og færibönd fyrir nánast 
hvaða starfsemi sem er, allt frá fínustu 
matvælavinnslum upp í grófustu malar-
vinnslur og stóriðjuver . Við erum að 
sækja í okkur veðrið í svokölluðum 
kubbaböndum sem eru auðveld og þægi-
leg í samsetningu fyrir viðskiptavininn . 
Hjá okkur starfar fólk með mikla reynslu 
og þekkingu á þörfum íslenskra sjávar-
útvegsfyrirtækja auk þess sem við fylgj-
umst vel með iðnaðinum á alþjóðavísu til 
að kynna nýjungar jafnóðum og þær 
koma fram . Einnig tökum við þátt í þró-
unarstarfi með íslenskum iðnfyrirtækj-
um sem framleiða vélar og róbóta fyrir 
fiskiðnaðinn,“ segir Berglind .

Vörur steyptar úr gúmmíi
Berglind segir Gúmmísteypu Þ . Lárusson 
leggja mikið upp úr vandaðri vöru og 
þjónustu . „Við framleiðum sterkar og 
endingargóðar vörur og höfum alla tíð 
lagt mikið upp úr þjónustunni í kringum 
þær . Viðskiptavinir okkar eru um allt 
land og við mætum þangað sem okkar er 
þörf,“ segir Berglind .

Eins og nafn fyrirtækisins gefur til 
kynna steypir fyrirtækið ýmsar vörur úr 
gúmmíi fyrir atvinnulífið, s .s . útgerðar-
félög, sveitarfélög, verktaka, stóriðjuver, 
vélsmiðjur og fyrirtæki í verslun og 
þjónustu . „Hvað sjávarútveginn varðar 
framleiðum við t .d . pressuhjól í flestar 
gerðir netaspila og sjóvéla, gúmmíklæð-
um álkefli fyrir spil og blakkir og önn-
umst viðgerðarþjónustu á netaniður-
leggjurum svo dæmi séu tekin . Við bjóð-
um upp á matvælavottað gúmmí, hita- 
og olíuþolið gúmmí og efni sem litar ekki 
út frá sér . Einnig flytjum við inn ýmsa 
gúmmíhluti t .d . þéttilista fyrir lestarlúg-
ur og vatnsþétt skilrúm . Gúmmísteypan 
er alltaf með á lager færibanda- og 
gúmmíreimar allt frá 50 til 1200 mm á 
breidd en við sérpöntum aðrar stærðir 
sem og prófílreimar . Útgerðaraðilar og 
sjómenn vita að hverju þeir ganga þegar 
Gúmmísteypan er annars vegar, enda 
áhersla lögð á skjóta þjónustu og vara-
hluti á lager þegar viðhalds er þörf . Við 
bjóðum alla velkomna í bás A-1 á sýning-
unni Sjávarútvegur 2019,“ segir Berglind 
að lokum .

gummisteypa .is

Gúmmísteypa. Þ. Lárusson ehf. 

Sérhæfð í færiböndum 
fyrir sjávarútveginn

■  Vaskir starfsmenn Gúmmísteypunnar, frá vinstri: Stefán Hólm Vinson, Deividas Kacinskas, Berglind Steinunnardóttir 
framkvæmdastjóri, Þorsteinn Lárusson eigandi fyrirtækisins, Ásgeir Harðarson og Kristján V. Kristinsson,



37

Gúmmísteypan keypti 
Habasit lagerinn af IBH og 

býður nú enn meira úrval reima en áður

Við verðum á Sjávarútvegssýningunni 
Komdu í heimsókn til okkar á bás A-1
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„Í mínum huga er alveg ljóst að miklu 
fleiri stjórnendur á vinnumarkaðnum 
ættu heima í einhverju okkar 11 
stjórnendafélaga því þangað er margt 
að sækja. Innan vébanda sambandsins 
eru nú ríflega 3.600 félagsmenn en 
þeir ættu að vera miklu fleiri. Allt of 
margir millistjórnendur standa utan 
sterkra hagsmunasamtaka og skortir 
því þann bakstuðning sem menn 
þurfa á að halda ef eitthvað kemur 
upp á. Hér er ég sérstaklega að vísa 
til Sjúkrasjóðs STF sem er sá allra 
sterkasti á landinu en fjölmargt fleira 
má nefna,“ segir Skúli Sigurðsson, 
forseti Sambands stjórnendafélaga 
sem er með kynningarbás á sjávarút-
vegssýningunni.

Frábært stjórnendanám
Fyrstu nemendurnir til að ljúka 5 . og síð-
ustu lotu stjórnendanáms á vegum Sí-
menntunar Háskólans á Akureyri tóku 
við skírteinum sínum í síðasta mánuði . 
Námið er samstarfsverkefni starfs-
menntasjóðs Sambands stjórnendafélaga 
og Samtaka atvinnulífsins en Símenntun 
Háskólans á Akureyri sér um að halda 
utan um skráningu og kennslu . Um er að 
ræða fjarnám sem millistjórnendur í fyr-
irtækjum og stofnunum eiga kost á að 
stunda með fullri vinnu .

„Þetta nám er frábært tækifæri fyrir 
millistjórnendur að leggja mat á eigin 
þekkingu, leikni og hæfni í starfi . Námið 

gagnast mjög vel og nemendur eru sam-
mála um að þeir öðlast þekkingu í mann-
auðsstjórnun og leikni til að greina, 
bregðast við og meta árangur aðgerða 
er varðar undirmenn, aðstæður þeirra 
og líðan í starfi . Nemendur geta fengið 
styrk úr starfsmenntasjóði STF og SA 
sem stendur undir 80% kostnaðar og oft 
leggja fyrirtækin til það sem upp á vant-
ar,“ segir Skúli enn fremur .

Öflugasti sjúkrasjóðurinn
Sjúkrasjóður verkstjóra var stofnaður 
1974 og hefur hann mjög mikilvægu hlut-
verki að gegna fyrir félagsmenn í aðild-

arfélögum Sambands stjórnendafélaga . 
„Ég get fullyrt að sjúkrasjóðurinn okkar 
er einn sá albesti á landinu . Hann veitir 
mjög góð réttindi til launa og annarrar 
aðstoðar í slysa- og veikindatilfellum 
auk þess sem hann léttir undir með fjöl-
skyldum félagsmanna þegar andlát ber 
að höndum . Þá á sjóðurinn og rekur 
sjúkraíbúð í Kópavogi fyrir þá félags-
menn utan af landi sem þurfa að leita 
sér lækninga á höfuðborgarsvæðinu . 
Stjórn sjóðsins hefur í gegnum árin 
reynst ákaflega klók við að tryggja góða 
fjárhagsstöðu sjóðsins en jafnframt auk-
ið stöðugt á réttindi félagsmanna til 
greiðslna úr sjóðnum . Að þeirri forsjá og 
ráðdeild búa félagsmenn stjórnenda-
félaganna svo sannarlega í dag .“

Öflugt kynningarstarf
Skúli segir Samband stjórnendafélaga 
standa fyrir öflugu kynningarstarfi og 
reyni að nýta sem flest tækifæri til að 
kynna aðildarfélögin fyrir millistjórn-
endum . Hann segir starfsmenn sam-
bandsins heimsækja hundruð fyrirtækja 
á ári hverju og viðtökur séu almennt 
mjög góðar . „Á þessum vinnustaðafund-
um verðum við þess áskynja að allt of 
margir stjórnendur, menn sem áður 
nefndust verkstjórar, eru ekki með sín 
rettindamál í nógu góði horfi og úr því 
þarf að bæta . Við bjóðum því alla vel-
komna í básinn okkar á sjávarútvegs-
sýningunni til að fá upplýsingar um allt 
það sem félagsaðild í STF hefur upp á að 
bjóða . Þar geta menn fræðst um sam-
bandið en einnig einstök aðildarfélög 
sem eru vítt og breytt um landið . Við 
munum útdeila kynningarefni, hafa heitt 
á könnunni og rabba við gesti og gang-
andi . Það verður vel tekið á móti fólki í 
básnum okkar,“ segir Skúli að lokum .

stf .is

■ Skúli Sigurðsson, forseti Sambands stjórnendafélaga.

Stjórnendanám og 
sterkur sjúkrasjóður

■  Fyrstu nemendurnir til að ljúka fimmtu og síðustu lotu í stjórnendanámi 
Símenntunar Háskólans á Akureyri tóku við skírteinum sínum í síðasta mánuði.



Ert þú í stjórnunarstöðu hjá fyrirtæki eða starfsmaður sem hefur mannaforráð? 

Ert þú einyrki og stundar sjálfstæða atvinnustarfsemi?

Aðildarfélög Sambands stjórnendafélaga eru ellefu talsins um land allt. 

Félagsmenn eiga rétt á aðstoð úr einum besta sjúkrasjóði landsins og njóta styrkja úr einum öfl-
ugasta menntasjóði lamsins til að sækja sér aukna menntun í starfi.

» Launavernd í allt að 9 mánuði í veikindum
» Styrkir vegna veikinda maka eða barna
» Styrkir til kaupa á gleraugum og heyrnartækjum 
» Styrkir vegna fæðingar barns 
» Tryggingavernd allan sólarhringinn!
» Aðgangur að tugum orlofshúsa og íbúða um land allt
» Dánarbætur vegna andláts félagsmanns
» Einstaklingsbundin þjónusta
» Lögfræðiaðstoð

Kannaðu hvort þú eigir erindi í eitthvert ellefu aðildarfélaga STF. 

Við tökum vel á móti þér!

Það borgar sig að vera í stjórnendafélagi!

Hlíðasmára 8
201 Kópavogur 
Sími 553 5040
stf@stf.is 
www.stf.is
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„Eins og í öllum öðrum rekstri skiptir 
miklu fyrir stjórnendur í 
sjávarútvegi að hafa góða yfirsýn,“ 
segir Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri 
sölu- og markaðssviðs Wise. 
WiseFish var nýlega uppfært og er 
sú uppfærsla í tengslum við 
uppfærslu Microsoft frá NAV yfir í 
Microsoft Dynamics 365 Business 
Central. Ný uppfærsla felur meðal 
annars í sér viðbætur við Power BI 
greiningartæki, auðveldara aðgengi 
að Microsoft Outlook, skýrslugerð er 
orðin einfaldari og bætt var við 
tengingum við jaðartæki eins og 
spjaldtölvur. Einnig er 
greiningartækið WiseAnalyzer 
ómissandi með WiseFish, Analyzer 
gerir fyrirtækjum kleift að greina og 
lesa á auðveldan hátt úr gögnum úr 
Microsoft Dynamics BC. 

„Nýjar viðbætur eins og Power BI og 
WiseAnalyzer gera fyrirtækjum kleift að 
fá nýja sýn á reksturinn . Ný virkni 
WiseFish í vöruhúsum, tenging við 
jaðartæki og almennar viðbætur á nýrri 
útgáfu Microsoft Dynamics BC gerir það 
að verkum að hægt er að rýna gögnin til 
hagræðingar og samkeppnisforskots,“ 
segir Jón Heiðar .

Verðmætar markaðsupplýsingar
Jón Heiðar bætir við að kerfið bjóði upp 
á mikla möguleika á að rekja feril afurða 
frá veiðum í gegnum vinnslu- og 

söluferli og alla leið til neytandans . 
„Vefur, spjaldtölvur, símar og Power BI 
greiningartól eru nú hluti af stöðluðu 
kerfi WiseFish . Við höfum endurskrifað 
kerfin frá grunni, nýtum okkur nýjar 
útgáfur af Dynamics Business Central frá 
Microsoft og getum boðið nýja virkni 
sem byggir jafnframt á grunnkerfi 
Microsoft,“ segir Jón Heiðar .

WiseFish hugbúnaðurinn hefur verið 
í þróun í 30 ár og þróunin hefur fyrst og 
fremst verið byggð á innlendum 
markaði . Seinni ár hefur hróður 
hugbúnaðarins borist víða og er 

Wise lausnir eru leiðandi 

söluaðili á viðskiptahugbúnaðir 

fyrir sjávarútveg. WiseFish er 

viðskiptahugbúnaður sem er 

samofinn Microstoft Dynamics 

365 Business Central, (NAV) 

bókhalds- og hugbúnaði. Lausnir 

Wise spanna alla virðiskeðju 

sjávarútvegsins frá veiðum til 

sölu og dreifingar.

Á vefsíðunni navaskrift .is er hægt að velja um áskriftarleið-
ir og verð og hægt er að panta aðgang að hugbúnaðinum . 
Þetta er sveigjanleg lausn en hægt er að fjölga eða fækka 
notendum eftir þörfum . Kostnaður við uppsetningar er lítill 
þar sem engin þörf er á kaupum á miðlægum tölvubúnaði 
eða hugbúnaðarleyfum . Jón Heiðar bendir jafnframt á þá 
kosti sem felast í hýsingu á bókhaldi en með því er bókhald-

ið aðgengilegt hvar sem er í heiminum . „Gögnin eru geymd í 
hátæknitölvuverum, í einu öruggasta og öflugasta gagna-
veri heims, Microsoft Azure . Færustu sérfræðingar Micro-
soft sjá um að gögnin séu örugg og hægt er að nálgast þau 
hvar og hvenær sem er .“

navaskrift .is

Sveigjanleg áskrift

Öflugra WiseFish 
með áherslu á dýpri 
greiningu gagna

■  Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs Wise. „Það er hagkvæmt 
og þægilegt að vera í áskrift að Dynamics BC (NAV) þar sem rekstrarkostnaður-
inn er þekktur, greitt er mánaðarlegt gjald fyrir hugbúnað, uppfærslu og 
hýsingu, sem er í fullkomnu og öruggu tækniumhverfi.“
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viðskiptavini WiseFish nú að finna í 
Ástralíu, Suður-Ameríku, Noregi, 
Þýskalandi og víðar . 

Unnið í gegnum fjartengingu
Uppsetning í gegnum fjartengingu hefur 
rutt veginn í útrás Wise . WiseFish setti 
nýlega upp kerfi hjá OMNICRON í 
Suriname í Suður-Ameríku . Innleiðingin 
á hugbúnaðnum fór fram að öllu leyti í 
gegnum fjartengingu, sem og viðhald og 
þjónusta . „Í þessu verkefni var engin 
viðvera frá starfsmönnum WiseFish á 
meðan innleiðingin gekk yfir,“ segir Jón 
Heiðar og bætir við að í kjölfar þessarar 
innleiðingar hafi annað fyrirtæki, 
Marisha Fisheries í Suriname óskað eftir 
samstarfi við WiseFish . „Með því að 
innleiða hugbúnaðinn svona spörum við 
bæði tíma og peninga fyrir bæði okkur 
og viðskiptavininn,“ segir Jón Heiðar .

Andrés Helgi Hallgrímsson, sölustjóri 
WiseFish og ráðgjafi hefur nú um 
nokkurt skeið verið að þróa og vinna 
með Euro Baltic sem hefur verið 
viðskiptavinur Wise undanfarin 15 ár . 
Félagið er hluti af Parlevliet & Van der 

Plas Group í Hollandi . Starfsmenn Euro 
Baltic eru mjög ánægðir með WiseFish 
og þá virkni sem kerfið hefur uppá að 
bjóða . EuroBaltic nýtur góðs af nýjust 
uppfærslum WiseFish . „Uppfærslan hefur 
skilað þeim nýjungum í virkni að allar 
tengingar við framleiðslukerfi eru 
orðnar skilvirkari og einfaldari en var í 
gömlu útgáfunni . Reynslan af notkun 
WiseFish hjá Euro Baltic hefur skilað því 
að Parlevliet & Van der Plas Group (P&P 
Group) hefur ákveðið að innleiða Wise 
Fish hjá fleiri dótturfélögum,“ segir 
Andrés Helgi .

Áskrifta- og hýsingarleiðir Wise
Jón Heiðar segir áskrift að hugbúnaði 
Microsoft Dynamics vera æ algengari en 
einnig geta viðskiptavinir eignast kerfið 
og rekið það . Stöðugt sé verið að 
uppfæra hugbúnaðinn og henti hann 
flestum stærðum og gerðum fyrirtækja . 
„Það er hagkvæmt og þægilegt að vera í 
áskrift að Dynamics BC þar sem 
rekstrarkostnaðurinn er þekktur, greitt 
er mánaðarlegt gjald fyrir hugbúnað, 
uppfærslu og hýsingu sem er í fullkomnu 

og öruggu tækniumhverfi . Innifalið í því 
er vistun gagna, afritun, öryggisvarnir 
og SQL gagnagrunnur . Mikil aukning 
hefur orðið í þessum leiðum í sölu hjá 
Wise lausnum .“

wise .is

Um þessar mundir er starfsfólk Wise að vinna að mjög 
spennandi þróunarverkefni fyrir alþjóðlega fyrirtækið 
Cargill í samstarfi við sænska hugbúnaðarfyrirtækið HiQ .  
„Í verkefninu sér Wise um að hanna vöruhús gagna (data 
warehouse), Tabular teninga og ýmsar þjónustur (API) í 
skýinu . Markmiðið er að taka saman upplýsingar frá 
fiskeldisstöðvum um allan heim til að geta borið saman 
vöxt, fóðurnýtingu, áhrif sjúkdóma o .fl . á milli svæða og 
landa . Viðskiptavinum Cargill er síðan veittur aðgangur að 
þessum þjónustum eða greiningum í gegnum vefsíðu sem 

heitir SeaCloud . Cargill sérhæfir sig aðallega í dýrafóðri 
(animal nutrition) ásamt því að koma að framleiðslu, 
orkumálum og flutningum,“ segir Stefán Torfi Höskuldsson, 
sviðstjóri rekstrar- og tæknisviðs . Cargill er eitt stærsta 
fyrirtæki í heimi í einkaeigu með yfir 150 .000 starfsmenn og 
veltu yfir 14 þúsund milljarða . HiQ er sænskt 
hugbúnaðarhús sem sér um snjallforrit (öppin) og vefgáttir 
(portals) fyrir Cargill . Fyrirtækið er með stærri IT 
fyrirtækjum á Norðurlöndunum með um 1600 manns í 
vinnu .

Samstarf með Cargill

„Lykillinn að góðum 
árangri er 
hugbúnaður sem 
gefur okkur 
lykilupplýsingar í 
rauntíma . Við notum 
WiseFish og WiseAnalyzer, 
sem tryggir að staða, 
árangur og framlegð er alltaf 
ljós í lok dags .“

Guðmundur Smári 
Guðmundsson, 
G.RUN Grundarfirði
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Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics BC  

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

WiseFish er sérsniðin hugbúnaðarlausn 
sem er hönnuð til að sinna þörfum 
sjávarútvegsfyrirtækja. 

Sérfræðingar WiseFish verða til staðar á 
Sjávarútvegssýningunni á svæði B15, 
tilbúnir að miðla af víðtækri þekkingu og 
reynslu af þjónustu og hugbúnaðarþróun 
fyrir sjávarútveginn. 

„Lykillinn að góðum árangri
er hugbúnaður sem gefur okkur lykil-
upplýsingar í rauntíma.  Við notum 
WiseFish og WiseAnalyzer, sem tryggir 
að staða, árangur og framlegð er alltaf 
ljós í lok dags.“ 

Lausnir Wise spanna alla virðiskeðju sjávarútvegsins 
frá veiðum til sölu og drei�ngar.

Guðmundur Smári Guðmundsson, 
G.RUN Grundar�rði 

AFLHLUTIR EHF   /   DRANGAHRAUNI 14   /   220 HAFNARFJÖRÐUR   /   SÍMI 544 2045   /   AFLHLUTIR@AFLHLUTIR.IS

Aflhlutir ehf. 
óska Pétri Péturssyni
og fjölskyldu
til hamingju með
nýjan Bárð SH-81
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Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics BC  

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

WiseFish er sérsniðin hugbúnaðarlausn 
sem er hönnuð til að sinna þörfum 
sjávarútvegsfyrirtækja. 

Sérfræðingar WiseFish verða til staðar á 
Sjávarútvegssýningunni á svæði B15, 
tilbúnir að miðla af víðtækri þekkingu og 
reynslu af þjónustu og hugbúnaðarþróun 
fyrir sjávarútveginn. 

„Lykillinn að góðum árangri
er hugbúnaður sem gefur okkur lykil-
upplýsingar í rauntíma.  Við notum 
WiseFish og WiseAnalyzer, sem tryggir 
að staða, árangur og framlegð er alltaf 
ljós í lok dags.“ 

Lausnir Wise spanna alla virðiskeðju sjávarútvegsins 
frá veiðum til sölu og drei�ngar.

Guðmundur Smári Guðmundsson, 
G.RUN Grundar�rði 
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D-Tech ehf. hefur um árabil framleitt 
og selt sjálfvirkan sótthreinsibúnað í 
matvælavinnslu og er um að ræða 
lausnir fyrir skip og fiskvinnslur en 
einnig aðra aðila á matvælamarkaði 
svo sem kjúklinga- og kjötframleið-
endur. Kostir þessa kerfis frá D-Tech 
eru m.a. þeir að einungis þarf að nota 
um 5% til 10% af því vatni og um 10% 
til 15% af sótthreinsiefnum sem al-
mennt er notað við hefðbunda sótt-
hreinsun og er árangur mun betri en 
næst við hefðbundna sótthreinsun. Þá 
tekur sótthreinsunin mun skemmri 
tíma og sparar mikið vinnuafl.

Byggir á alíslensku hugviti
„Þetta kerfi okkar, sem byggir á alís-
lensku hugviti, samanstendur af móður-
stöð og clusterum sem eru mismargir eft-
ir stærð rýmanna sem á að sótthreinsa . 
Við bjóðum upp á fjórar stærðir af kerf-
um, þ .e . D-SAN 01, D-SAN 02, D-SAN 04, 
og D-SAN 08 og stendur hvert kerfi fyrir 
fjölda rása frá móðurstöð . Okkar aðferð 
stuðlar að miklum sparnaði í notkun 
sótthreinsiefna og vatns sem oft er mjög 
stór kostnaðarliður við sótthreinsun er-
lendis . Kerfin okkar hafa því mælst mjög 
vel fyrir og höfum við sett á stofn dótt-
urfyrirtæki í Póllandi og öfluga umboðs-
aðila sem eru Knarr-RUS í Rússlandi og 
Chemco AS í Noregi . Hér heima hafa kerf-
in okkar sótt mjög á, einkum um borð í 
skipunum . Má nefna að við höfum á síð-
ustu þremur árum sett upp sótthreinsun-
arkerfi í sjö skip Samherja og dótturfyr-
irtækja þeirra og fjögur önnur ný skip 
þeirra bíða þess að fá kerfi um borð,“ 
segir Ragnar Ólafsson, tæknilegur fram-
kvæmdastjóri D-Tech ehf . 

D-Tech hefur einnig sett upp D-SAN 
kerfi fyrir uppsjávarvinnslu HB Granda 
á Vopnafirði og SVN í Neskaupstað . „Með 
okkar aðferð tekur um 40 mínútur að 
sótthreinsa alla uppsjávarvinnslu þess-
ara fyrirtækja og aðeins tekur um 12 
mínútur að sótthreinsa allt vinnsludekk 
skipanna . Það gefur auga leið að þetta 
sparar mikinn tíma og vinnuafl auk þess 
sem kerfið sótthreinsar allt yfirborð og 
smýgur inn þar sem loft kemst að . Að-
ferðin er vélræn, þ .e . árangurinn er 
óháður starfsmönnum .

Bjóðum heildarlausnir
„Þessi aðferð sem við byggjum á var 
vissulega þekkt áður en efnin sem voru 
notuð gátu verið ætandi og skemmdu 

tæki í húsunum ásamt því að vera 
hættuleg fólki . Okkar aðferð er umhverf-
isvæn og skaðlaus fólki og búnaði . Við 
höfum gengið frá samstarfssamningi við 
pólska fyrirtækið SaneChem . Það þýðir 
að við getum nú boðið heildarlausnir hér 
heima; bæði kerfið sjálft sem og allar 
sápulausnir fyrir matvælaiðnaðinn 
ásamt þvottakerfum frá SaneChem .“

Ragnar segir að aðferðafræði D-Tech 
hafi spurst hratt út og hafi vakið mikla 
athygli, víðar en í Noregi, Rússlandi og 
Póllandi . Kerfi hafi verið seld til Skot-
lands, Kanada og Nýfundnalands og aðr-
ir markaðir í sjónmáli . 

„Nú erum við að þróa nýtt sjálfstætt 
sótthreinsikerfi fyrir flutningabíla sem 
mun valda straumhvörfum og hafa gríð-
arlegan sparnað í för með sér fyrir 
flutningsaðila og stórauka nýtingu 
bílanna . Í dag er ferskum matvælum, t .d . 
fiski eða kjöti, ekið langar vegalengdir 
um lönd Evrópu en með D-Truck sótt-
hreinsikerfi um borð í flutningabílunum 
er hægt að sótthreinsa þá að lokinni af-
fermingu og flytja aðrar vörur til baka 
án áhættu .“

d-tech .is

Bylting í sótthreinsun

■  Búnaðurinn frá D-Tech tekur ekki 
mikið pláss.

■  Tæknin frá D-Tech felst í því að 
umhverfisvænni sótthreinsigufu er 
sprautað yfir rýmið og á aðeins 
örfáaum mínútum ræður hún 
niðurlögum örveranna sem sótt-
hreinsunin beinist að.

■  Samstarfssamningur við SaneChem undirritaður: Frá vinstri Guðmundur 
Sigþórsson, framkvæmdastjóri D-Tech, Jan Frydryci, framkvæmdastjóri 
SaneChem, Maciej Patalas, framkvæmdastjóri D-San, dótturfélags D-Tech í 
Póllandi og Ragnar Ólafsson, tæknilegur framkvæmdastjóri D-Tech. 
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Við bjóðum Kára velkominn  
aftur til starfa og hlökkum til  

sam starfsins með bættri þjónustu  
við okkar ágætu viðskiptavini

Kári Jónsson 
hefur gengið til liðs við  

MD-vélar sem meðeigandi  
og rekstrarstjóri 

þekking – reynsla – þjónustaVelkominn!
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Vel gengur hjá fjölskyldufyrirtækinu 
Beiti í Vogunum. Búnaður til línu-
veiða hefur verið uppistaðan í fram-
leiðslu þess, fyrst hér innanlands, en 
síðan hefur útflutningur tekið við. Nú 
selur fyrirtækið slíkan búnað til Nor-
egs, Danmerkur og Kanada. Þá er haf-
in smíði og útflutningur á hrogna-
skiljum, en þær klæða hrognin „úr 
buxunum“, hvort sem þau eru fersk 
eða söltuð. Grískt fyrirtæki er til 
dæmis að kaupa slíka vél fyrir söltuð 
þorskhrogn. Eigendur Beitis eru Haf-
steinn Ólafsson og Þóra Bragadóttir.

Smíða vél til að hreinsa söltuð 
hrogn
Nú er verið að senda vél til Grikklands 
sem á að hreinsa söltuð þorskhrogn, sem 
Grikkir hafa meðal annars keypt héðan 
frá Íslandi . Vélin „klæðir hrognin úr bux-
unum“ eða þannig, hún aðskilur þau frá 
himnunni, sem heldur hrognunum sam-
an . Einnig hafa hrognavélar verið seldar 
til Noregs, en þar eru Norðmenn að 
vakna til lífsins í betri nýtingu og verð-
meiri afurðum en áður . Norðmenn hafa 
ýmist verið að selja hrognin fersk eða 
fryst og eru að huga að því að fara að 
salta þau eins og Íslendingar gera . 

Smíða fyrir Stofnfisk
„Við tengjumst hrognabransanum hérna 
heima líka á óbeinan hátt, það er að 
segja í laxeldinu . Stofnfiskur er með eld-
isstöðvar á tveimur stöðum, á Kal-
mannstjörn og svo hérna í Vogunum 
undir Stapanum . Þeir eru bara í því að 
selja lifandi hrogn, en það fellur óhemju-
mikið af fiski til við hrognaframleiðslu 
og honum þarf að slátra . Þeir eru að 
ljúka við byggingu annars sláturhúss af 
tveimur og við erum að smíða aðgerðar-
línurnar í þau,“ segir Hafsteinn . 

Hafsteinn segir að markaðurinn hér 
heima í línukerfum og öðrum búnaði fyr-
ir smærri báta hafi dregist mikið saman . 
Samþjöppunin sé mikil í sjávarútvegin-
um og allt fari í hendurnar á þessum 
stóru . Mjög margir af þessum minni bát-
um, sem voru bestu viðskiptavinirnir, 
hafi dottið út og því verði að leita ann-
arra leiða, bæði innan lands og utan . 
Það þurfi að finna einhver önnur egg til 
að bæta í körfuna .

Stækka húsið um helming
„Við erum afar glöð með allt sem er að 
gerast hjá okkur . Við vorum sex að 
vinna við framleiðsluna í sumar og mikið 

að gera . Svo vantar okkur menn fyrir 
veturinn . Við vorum svo heppin að fá 
mjög góða stráka út Vélskólanum í sum-
ar, sem eru að fara aftur í skólann í 
haust . Við erum svo að fara að stækka 
húsið um helming . Það er enginn bar-
lómur hér og við höldum ótrauð áfram 
þó maður sé farinn að eldast . 

Allt smíðað á staðnum
Hjá Beiti er allt smíðað á staðnum og 
ekkert sent frá þeim nema fullgert . Þau 
hafa þó þurft að kaupa þjónustu við 
laser skurð hjá Geislatækni í Garðabæ . 
„Sonur okkar teiknar þá hluti sem við 
þurfum og þeir skera fyrir okkur . Við 

setjum svo allt saman hér og það er af-
skaplega gaman að vinna úr efni, sem er 
skorið svona .“

Auk þess að smíða línukerfin er Beitir 
að framleiða vinnslubúnað af ýmsu tagi 
og fleira, spil fyrir netaveiðar og gildru-
veiðar og svokallaða kúlukarla sem 
draga af netaspilunum . Þegar margir af 
stóru línubátunum fóru á grálúðunet 
smíðaði Beitir þónokkuð í þá, meðal ann-
ars í Önnu EA . Þangað fóru þrír kúlu-
karlar og mikið af varahlutum . „En það 
er þetta línukerfi okkar sem er undir-
staðan,“ segir Hafsteinn Ólafsson .

beitir .is

Beitir selur línukerfi til Kanada

■  „Það er enginn barlómur hér, við höldum ótrauð áfram og erum að stækka 
húsið um helming,“ segir Hafsteinn Ólafsson. 

■  Línukerfin frá Beiti reynast vel og 
eru komin í báta í Kanada, Noregi 
og Danmörku auk Íslands.

■  Þessi merkilega vél „klæðir hrognin 
úr buxunum“. Ein slík vél er á leið 
til Grikklands.



47

Jónsvör 3,  

190, Vogar, Iceland,

Tel.: (+354) 424 6650, 

Fax.: (+354) 884 2845,

E-mail: beitir@beitir.is, 

Website: www.beitir.is   

Ha�ð samband

 424 6650

ÞJÓNUSTA Í SÉRFLOKKI 

Beitir ehf. hefur þjónustað 
bátaflotann og fiskvinnslur 

í 35 ár.  

E I N G Ö N G U  S M Í Ð A Ð  Í  R Y Ð F R Í T T  S T Á L .
HÖNNUN - SÉRSMÍÐI - LAUSNIR 
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„Við höfum langa reynslu af því að 
þjónusta sjávarútvegsfyrirtækin og 
bjóðum ýmsar lausnir sem henta þeim 
og raunar einnig öllum sem standa í 
verklegum framkvæmdum, s.s. verk-
tökum. Á sýningunni í Laugardalshöll 
verðum við með gáma af ýmsum 
gerðum á útisvæði en í básnum inn-
andyra munu sölumenn okkar svara 
öllum spurningum sem upp kunna að 
koma varðandi gámalausnir. Þar eru 
þeir sérfræðingar sem gott er að leita 
til,“ segir Ásgeir Þorláksson, fram-
kvæmdastjóri Stólpa Gáma í samtali.

Seglskemmur og vinnulyftur
Eitt af því sem Stólpi Gámar hafa bætt í 
vöruframboð sitt að undanförnu eru 
seglskemmur frá Hallgruppen í Noregi . 
Eina slíka er t .d . að finna á Skarfabakka 
í Reykjavík . „Þessar skemmur eru úr sér-
stökum dúk sem er PVC húðaður 750gr/
fm og er gríðarlega sterkur . Dúkurinn er 
festur á lauflétta en afar sterka álgrind . 
Þær er hægt að panta af lager í stærð-
unum 9x5 m upp í 21x15 m . Við bjóðum 
þessar skemmur bæði til sölu og leigu og 
við höfum þegar orðið varir við áhuga á 
þessari lausn sem hentar vel hér á landi, 
hvort sem er til skamms eða lengri 
tíma .“ 

Stólpi Gámar hafa flutt inn Maber 
vinnulyftur til Íslands um alllangt skeið . 
Þessar ítölsku lyftur hafa reynst mjög 
vel við íslenskar aðstæður en fyrirtækið 

býður m .a . upp á vinnupallalyftur og 
vöru- og fólkslyftur . Lyfturnar er fram-
leiddar í ýmsum stærðum og gerðum en 
um er að ræða mjög reynslumikla fram-
leiðendur sem hafa selt sína vöru um 
heim allan . Maber lyfturnar eru að finna 
á fjölmörgum byggingarsvæðum um 
þessar mundir . 

Í bás Stólpa Gáma í Laugardalshöll 
verður kynntur ýmiss annar búnaður, 
m .a . gámahús frá Containers, starfs-
mannaaðstaða á hjólum frá Eurowagon, 
rykvarnarkerfi frá ZipWall, rakaskiljur 
og blásarar frá þýska fyrirtækinu HEYLO 
og galvanhúðaðir BOS stálgámar en þeir 
koma saman pakkaðir og eru auðveldir í 
samsetningu . 

Gámar til sölu og leigu
Meginstarfsemi Stólpa Gáma snýst um 
sölu og leigu á gámum og hefur mark-
aðshlutdeild félagsins farið mjög vaxandi 
á liðnum árum . Fyrirtækið býður m .a . 6, 
8, 10, 20 og 40 feta geymslugáma og hita-
stýrða gáma í sömu stærðum með val 
um hitastig á bilinu -40°C til +25°C . Þá 
eru Stólpi Gámar með fjölbreytta flóru 
annarra gáma, m .a . opna gáma, gafl-
gáma og tankgáma svo eitthvað sé 
nefnt . Öll gámasala og gámaleiga Stólpa 
Gáma er við Óseyrarbraut 12 í Hafnar-
firði þar sem er vaktað geymslusvæði 
með myndavélum til að alls öryggis sé 
gætt . 

stolpigamar .is

Stólpi Gámar

Nýjungar kynntar í Laugardalshöll

■  Sérfræðingar Stólpa Gáma munu svara öllum spurningum varðandi gámlausnir 
á sýningunni í Laugardalshöll. Frá vinstri: Hilmar Hákonarson sölustjóri og 
sölumennirnir Kristinn Leví Aðalbjörnsson og Einar Pálsson.

■  Hægt er að fá seglskemmurnar frá Hallgruppen í ýmsum stærðum. 

■  MABER MB C 2000/150 er opin 
vöru- og mannskapslyfta. Lyftan 
kemst upp í 150 metra hæð og er 
með 1.500 kg burðargetu.
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Hafðu 
samband

568 0100

www.stolpigamar.is

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS, vörulyftur frá Maber
og skemmur frá Hallgruppen.

  þurrgáma
  hitastýrða gáma  

  geymslugáma
  einangraða gáma

  fleti og tankgáma
  gáma með hliðaropnun

Stólpi Gámar
fyrir atvinnulífið
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Á Hlíðarenda ofan Akureyrar er starf-
rækt ein elsta bátasmiðja landsins og 
ber hún nafn stofnandans, Baldurs 
Halldórssonar. Frá því fyrirtækið var 
stofnað árið 1953 hafa þar verið smíð-
aðir um 100 bátar en síðari árin hefur 
starfsemin að stærstum hluta snúist 
um breytingar eldri plastbáta, bæði 
lengingar, breytinga- og viðhalds-
verkefni.

Annar aðalþáttur starfseminnar snýr 
að verslun með allskyns búnað sem 
tengist smábátaútgerðinni . Í dag er 
bátasmiðjan í eigu systkinanna og barna 
Baldurs Halldórssonar, þeirra Sigurður 
Hólmgeirs Baldurssonar og Ingunnar 
Baldursdóttur . „Við höfum mest verið í 
lagfæringum á minni plastbátunum; 
lengingum, smíðað á þá síðustokka, 
perustefni, flotkassa og ýmislegt fleira . 
Við leggjum áherslu á að fylgja gamalli 
hefð frá föður okkar í þessari starfsemi 
og bjóðum viðskiptavinum vandaða 
vinnu og hagstæð verð,“ segir Ingunn . 

Af þeim fjölbreyttu vörum sem Baldur 
Halldórsson ehf . selur til bátaútgerðanna 
ber fyrst að nefna umboðssölu hér á 
landi á búnaði frá hollenska fyrirtækinu 

Vetus . Þetta umboð hefur Baldur Hall-
dórsson ehf . haft í áratugi en um er að 
ræða allt frá vélum, gírum, skrúfum og 
dælum yfir í stýri og stóla í stýrishúsið . 
Og allt þar á milli . Þá selur fyrirtækið 
einnig skipalakk og botnmálningu frá ít-

alska fyrirtækinu Veneziani, Patey hand-
dælur og býður rafmagnsdælur frá TMC í 
úrvali . 

baldurhalldorsson .is

Sérhæfing í breytingum plastbáta

■  Nýjasta verkefni bátasmiðju 
Baldurs Halldórssonar ehf. er þessi 
glæsilegi bátur, Gunna Beta ST 40. 
Skrokkurinn var lengdur úr 8,7 
metrum í 11 metra, auk þess sem 
yfirbygging var hækkuð og 
innréttuð. Í bátinn var auk þess 
sett 570 hestafla vél. 

■  Með hækkun yfirbyggingarinnar 
fékkst gott skjól á þilfarinu. 

Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta

Plastviðgerðir  –  Rafgeymar  –  Dælur  –  Varahlutir



www.auðlindin.is

Daglegar fréttir 
af íslenskum 
sjávarútvegi

Auglýsingasími 898 8022 - inga@ritform.is
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 „Höfnin í Vestmannaeyjum er svo 
sannarlega lífæð Eyjanna. Héðan er 
mikill útflutningur og eitthvað er flutt 
inn, en það eru helst olía, salt og 
byggingavörur. Mikil uppbygging 
stóru fiskvinnslustöðvana hér hefur 
verið undanfarin ár og fylgja því auk-
in umsvif,“ segir Andrés Þ. Sigurðs-
son, hafnarstjóri í Vestmannaeyjum. 

226 fragtskip á síðasta ári
En eins og áður sagði er mikill útflutn-
ingur frá höfninni og eru það einungis 
fiskafurðir sem fluttar eru út . „Flutt 
voru út 60 .000 tonn af ferskum og frosn-
um fiski, 25 .000 tonn af lýsi og fiskimjöli . 
Alls voru komur fraktskipa 226 á síðasta 
ári og erum við þá að tala um frystiskip, 
„bulkskip“ sem taka fiskimjöl og gáma-
skip, en bæði Samskip og Eimskip hafa 
hér viðkomu í viku hverri . Þá er Vest-
mannaeyjahöfn ein stærsta fiskihöfn 
landsins en hér komu á land rúmlega 
166 .000 tonn af fiski á síðasta ári . Tals-
verð fjölgun skemmtiferðaskipa hefur 
verið undanfarin ár og höfðu um fimm-
tíu skip viðkomu í Vestmannaeyjum síð-
asta sumar og pantað hefur verið fyrir 
70 komur næsta sumar og hefur þáttur 
þeirra verið sífellt að stækka .“ 

Herjólfur dyrnar að samfélaginu
„Segja má að Herjólfur sé dyrnar að 
samfélaginu hér en hann flutti um 
350 .000 farþega og 75 .000 bíla milli lands 
og Eyja á síðasta ári . Þegar allt er sam-
antekið er hægt að segja að höfnin hér 
sé það sem skiptir okkur Eyjamenn hvað 
mestu máli og er því viðhald hennar 
mikið hagsmunamál okkar allra sem bú-
um hér . Árið 2014 var gámabryggjan 
okkar endurnýjuð og til stendur að reka 
niður nýtt þil í norðurhöfninni næsta 
sumar . Höfnin hefur einnig verið að 
bæta og endurnýja smábátaaðstöðuna 
með nýjum steyptum flotbryggjum . 
Draumurinn er svo að á næstunni verði 
gerð betri aðstaða fyrir farþegaskipin, 
því þar sem umferð þeirra er orðin mikil 
yfir sumartímann er þetta aðeins farið 
að stangast á við aðra starfsemi hafnar-
innar,“ segir Andrés Þ . Sigurðsson . 

Mikið af fiski flutt utan
„Vöruflutningur frá Eyjum snýst bara 
um fisk og fiskafurðir . Við sjáum ekki að 

það sé neitt að breytast á næstunni, hér 
í Eyjum mun lífið alltaf snúast um fisk . Í 
bolfiskinum er stöðug vinnsla sem held-
ur húsunum gangandi á milli vertíða í 
uppsjávarfiskinum . Það skiptir okkur 
mestu máli að vel gangi í uppsjávarveið-
um og vinnslu . Það lifnar yfir öllu á 
loðnuvertíð og makríl- og síldarvertíð-
um,“ segir Andrés . 

Nú eru í Vestmannaeyjum stóru fisk-
vinnslufyrirtækin tvö og Leo Fresh, sem 
er mest í útflutningi á frosnum og fersk-
um fiski . Annars er það frystur botnfisk-
ur, uppsjávarfiskur, fiskimjöl og lýsi, sem 
mest fer af utan frá Eyjum .

Mjaldrar til sýnis í Klettsvík
„Það sem er svo að koma meira inn eru 
túristarnir . Eins og kunnugt er hafa 
tveir mjaldrar á vegum stórfyrirtækisins 
Merlin Entertainment verið hér í Eyjum 
frá því í júní sl . en þeir dvelja nú í laug 
Þekkingarseturs Vestmannaeyja . Vorið 
2020 verður þeim sleppt í sérhannaðar 
kvíar í Klettsvíkinni þar sem Keikó 
dvaldi hér um árið . Þetta verður mjög 
flott hjá þeim og aðstaðan virkilega fín 
og á ábyggilega eftir að draga að sér 
mikið af ferðamönnum,“ segir Andrés 
hafnarstjóri . 

vestmannaeyjar

Höfnin svo sannarlega 
lífæð Eyjanna

■  Andrés Þ. Sigurðsson, hafnarstjóri í Vestmannaeyjum, segir mikil mikil umsvif 
vera í höfninni og gerir ráð fyrir fjölgun ferðamanna með tilkomu nýs Herjólfs.

■  Vestmannaeyjahöfn er ein stærsta fiskihöfn landsins en þar komu á land 
rúmlega 166.000 tonn af fiski á síðasta ári.



53

Vestmannaeyjar eru einn mesti útgerðarstaður landsins.

Hjarta byggðarinnar er höfnin þar sem boðið er upp á 
úrvalsþjónustu fyrir fiski-, flutninga- og farþegaskip.

Verið velkomin til Vestmannaeyja!

Þar sem hjartað slær...

Vestmannaeyjahöfn
Skildingavegur 5 - 902 Vestmannaeyjar - Sími 488 2540
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„Nemendur sem hafa lært líftækni hér 
við HA hafa mjög góðan grunn til 
leysa ýmis verkefni í sjávarútvegi. 
Sérstaklega hvað varðar bætta nýt-
ingu á hráefni, svo sem nýtingu auka-
afurða en einnig verkefni sem tengj-
ast greiningarvinnu t.d. greiningu 
fiskitegunda og efna- og örverugrein-
ingum. Þá er líftæknin ágætis grunn-
ur fyrir gæðastjórnun í fyrirtækjum 
þ.m.t. HACCP.“ segir Hjörleifur Einars-
son, prófessor við auðlindadeild Há-
skólans á Akureyri um þá þekkingu 
sem líftæknimenntað fólk við skólann 
geti nýtt sér til starfa í sjávarútvegi. 

Líftæknin kemur sterkar inn
Hjörleifur segir að um og eftir 2000 hafi 
verið ákveðið að fjölga námslínum við 
sjávarútvegsdeild HA og auka náms-
framboðið . Á sama tíma var nafni deild-
arinnar breytt í auðlindadeild . Ætlunin 
var að þessar nýju námslínur, líftækni, 
fiskeldi og umhverfisfræði, byggðu á 
sömu hugmynd og sjávarútvegsfræðin 
þ .e .a .s . raun-, rekstrar- og sérgreinum . 

„Ein af sérgreinum líftækninnar var 
sjávarlíftækni sem á vissan hátt tengir 
þessar greinar mjög vel . Í áranna rás 

hafa áherslur í líftækni breyst þannig að 
meiri áhersla er nú á raungreinar og 
minni á rekstur og stjórnun . Í ljósi áhuga 
nemenda geta þeir nú valið námskeið á 
heilbrigðissviði en þeir sem áhuga hafa 
geta valið rekstrargreinar þannig að um 
visst frelsi er að ræða . Þá hafa mjög 
margir af okkar nemendum farið í fram-
haldsnám, bæði meistaranám og dokt-
orsnám, hérlendis sem og erlendis . Okkar 
tilfinning er að nemendur, sem klára 
grunnnámið hér við HA, séu ánægðir og 
með sterkan bakgrunn í framhaldsnám,“ 
segir Hjörleifur .

 
Þekking sem víða nýtist
Aðspurður um hvort eitthvað í þróun 
sjávarútvegs hér á landi kalli í auknum 
mæli á starfsfólk með þekkingu á líf-
tækni nefnir Hjörleifur síaukna áherslu á 
bætta nýtingu, rekjanleikja, gæði og ör-
yggi, nýsköpun, leit að nýjum tegundum, 
t .d . vinnslu á þangi, þara og smáþörung-
um, að ógleymdum vexti í fiskeldi . 

„Fiskeldi þarf mikið fóður, t .d . sjávar-
olíur, sem hugsanlega má rækta með 
smáþörungum og er að glíma við sníkju-
dýr og sjúkdóma sem þarf að greina og 
finna lausn á . Hér kemur líftæknin sterk 

inn . Nú er víða verið að þróa líftæknileg-
ar aðferðir til að gera fisk ófrjóan . Öll 
þessi verkefni geta nýtt sér einstaklinga 
með líftæknimenntun . Í víðara samhengi 
má einnig benda á áherslur Íslands á 
formennskuári sínu í Norrænu ráðherra-
nefndinni „Hafið – blár vöxtur í norðri“ 
þar sem líftækni getur gegnt lykilhlut-
verki,“ segir Hjörleifur .

 
Góðir starfsmöguleikar 
Við val á háskólanámi hafa nemendur 
starfsmöguleika til hliðsjónar og segir 
Hjörleifur að reynslan sýni að líftækni-
menntun sé eftirsótt í atvinnulífinu . 

„Eftir því sem ég best veit hefur 
gengið ágætlega fyrir okkar nemendur 
að fá vinnu . Við eru núna að fara að 
greina hvað okkar fyrrum nemendur 
hafa farið að gera í framhaldi af sínu 
námi hér við HA . Við eigum eldri könnun 
sem sýndi að um einn þriðji fór í fram-
haldsnám, einn þriðji í vinnu á rann-
sóknastofum, í eftirliti og þess háttar og 
einn þriðji var í öðrum störfum eins og 
gengur og gerist .“

unak .is

Háskólinn á Akureyri

Líftæknimenntun skapar 
tækifæri á vinnumarkaði

■  Hjörleifur Einarsson, prófessor við auðlindadeild Háskólans á Akureyri: Með námi í líftækni öðlast nemendur þekkingu sem 
getur nýst þeim víða í atvinnulífinu, ekki síst í sjávarútvegi. 
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Fræði til framtíðar

www.unak.isVið hlökkum til að sjá þig í Háskólanum á Akureyri.

Líftækni

Er námið fyrir þig?
Hefur þú áhuga á náttúruvísindum?

Vilt þú geta valið um störf?

Þorir þú að hugsa út fyrir boxið?

Hefur þú áhuga á auðlindum og verðmætasköpun?

Langar þig til þess að stofna og reka eigið fyrirtæki?

Fékkst þú þolinmæði og forvitni í vöggugjöf?

Í líftækni lærir þú allt í senn öguð vinnubrögð lífvísinda 
og undirstöðugreinar í viðskiptafræði. Á sama tíma er 
ýtt undir sköpunargleði og hugmyndaflug.

Líftækni er tækni sem gerir það mögulegt að nota 

lífverur til að framleiða nýjar afurðir eða breyta nátt-

úrulegum ferlum. Þannig er hægt að búa til lyf, mat-

væli og fleiri afurðir. Líftækni er því í raun tól til þess 

að búa til verðmæti úr auðlindum sjávar og lands.

Námið er spennandi og krefjandi. Markmiðið er að 

þú öðlist góðan grunn til að starfa við rannsóknir. 

Námið hefur einnig reynst góður grunnur fyrir fjöl-

breytt framhaldsnám á sviði raunvísinda og líffræði.GUÐNÝ VALA ÞORSTEINSDÓTTIR
meistaranemandi í líftækni
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Tæknifyrirtækið Curio hlaut fyrr á 
þessu ári 2,3 milljóna evra styrk frá 
Evrópusambandinu til þess að þróa 
áfram nýja vél sem sker klumbubeinið 
af bolfiski. Tækið, sem þegar hefur 
verið smíðað í frumgerð, stuðlar að 
betri nýtingu afla, sparar verulega 
mannafla og dregur úr kolefnisspori. 
Áður hafði Curio hlotið styrk til sama 
verkefnis frá norska FHF sjóðnum, 
sem leit á verkefnið sem mikið fram-
faraspor og nýlega hlaut síðan fyrir-
tækið einnig styrk frá Tækniþróunar-
sjóði. Að sögn Elliða Hreinssonar, 
framkvæmdastjóra Curio, hafa þessir 
styrkir haft úrslitaáhrif á að hægt sé 
að sinna þróun búnaðarins af krafti, 
enda sé svona verkefni bæði mjög 
tímafrekt og afar kostnaðarsamt.

Um er að ræða tölvustýrða klumbu-
skurðarvél fyrir h/g fisk (headed and 
gutted), en mest er unnið af slíkum fiski, 
ferskum eða uppþíddum, í Noregi, ann-
ars staðar í Evrópu og Bandaríkjunum . 
Fram til þessa hafa klumbubeinin verið 
skorin af fyrir flökun ýmist með hand-
skurði eða gamlir hausarar verið aðlag-
aðir og nýttir til verksins við illan leik 
og með lélegri nýtingu . 

Fiskvinnsluvélar Curio víða um 
heim
Áhersla Curio er á 

framleiðslu vélbúnaðar fyrir fisk-
vinnslur og hefur fyrirtækið hingað til 
lagt höfuðáherslu á framleiðslu og sölu 
þriggja gerða véla, fyrir bolfiskflökun, 
hausun og roðdrátt, auk sérhæfðra 
brýna fyrir þessar vélar . Fyrirtækið sel-

ur stærstan hluta sinnar framleiðslu 
á erlenda markaði og eru Curio 

vélar nú komnar í 
vinnslur í mörgum 

þjóðlöndum . Samhliða útflutningnum er 
þó að sögn Elliða ávallt mikil áhersla 
lögð á markaðinn hér heima, sölu vél-
búnaðar til fiskverkenda og þjónustu við 
vélarnar . 

Fyrirtækið er gott dæmi um vöxt 
þjónustufyrirtækja í íslenskum sjávarút-
vegi en Curio hefur á 12 árum vaxið í að 
vera með yfir 50 manns í vinnu og með 
tvö dótturfélög erlendis í sölu og þjón-

Curio þróar byltingarkennda 
klumbuskurðarvél

■  „Leiðarljós í okkar þróun er að auka hráefnisnýtingu og gæði afurðanna,“ segir 
Elli Hreinsson, framkvæmdastjóri Curio.

Nýja klumbuskurðarvélin 
stuðlar að betri nýtingu, 
sparar verulega mannafla og 
dregur úr kolefnisspori.
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ustu . „Það eru fjölmargir fiskverkendur 
hér á landi með vélar frá okkur og á síð-
ari árum hefur vöxturinn því grundvall-
ast á auknum útflutningi, en auk áður-
nefndra véla erum við að fikra okkur 
áfram í þróun vélbúnaðar fyrir eldisfisk 
og höfum til dæmis sett upp hausara í 
laxvinnslu í Bandaríkjunum og Bret-
landi, með afar góðum árangri . Ég á því 
von á að við höldum áfram þróun í þá 
áttina en leggjum samt áfram höfuð-
áherslu á hvítfiskvinnsluna,“ segir Elliði . 

Mikið hefur verið selt af vélum Curio 
til Noregs síðustu ár og árið 2020 er 
stefnt að því að senda þangað í prófun 
klumbuskurðarvélina sem fyrirtækið er 
að þróa . Auk hennar eru síðan væntan-
legar þrjár til fjórar nýjar vélar frá Curio 
í lok þessa árs og á næsta ári, nýjungar 
sem auka munu vöruvalið hjá fyrirtæk-
inu .

Nýting og gæði aðalatriðið
„Leiðarljós í okkar þróun er að auka hrá-
efnisnýtingu og gæði afurðanna . Þetta 
eru lykilatriði en verð skiptir auðvitað 
líka máli á samkeppnismarkaði sem þess-
um . En ekki síst teljum við okkur af 
góðri reynslu okkar viðskiptavina geta 
sýnt fram á að kostnaður við rekstur 
Curio-vélanna skapar þeim sérstöðu á 
markaðnum . Það snýr bæði að endingu á 
slitbúnaði og einnig því atriði að t .d . í 
flökunarvélunum erum við með útskipt-
anlegar einingar eftir því hversu stóran 
fisk er verið að vinna hverju sinni . 
Þannig getur notandinn alltaf tryggt að 
með litlum kostnaði og fyrirhöfn er hann 
að tryggja bestu nýtingu hráefnisins í 
vinnslu,“ segir Elliði, en flökunarvélarn-
ar er hægt að fá í 6 mismunandi útgáfum 
sem spanna fiskstærðir allt frá 500 
grömmum upp í 20 kg . 

Öll framleiðslan á Íslandi
Curio framleiðir allan sinn vélbúnað á Ís-
landi . Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í 
Hafnarfirði, en einnig er starfstöð á 
Húsavík, sem þjónustar Norðurland og 
Austurland, auk þess sem þar eru smíð-
aðaðir íhlutir í vélarnar ef á þarf að 
halda . Þá á fyrirtækið dótturfyrirtæki í 
Skotlandi en starfsmenn þess sjá um 
þjónustu á Bretlandseyjum, þar sem 
Elliði segir Curio hafa mjög sterka mark-
aðsstöðu . „Vélar okkar eru einnig vestan 
hafs og víða á meginlandi Evrópu og 
sem dæmi hefur fjöldi véla í vinnslum í 
Póllandi aukist mikið og nýverið voru 
fyrstu Curio vélarnar sendar til Rúss-
lands annars vegar og Frakklands hins-
vegar . „Það er því alltaf nóg að gerast 
hjá okkur,“ segir Elliði .

curio .is
■ Flökunarvélarnar frá Curio eru víðfrægar.
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Álfhellu 6  -  221 Hafnarfirði  -  Sími 595 1500  

www.ljosvirki.is  -  ljosvirki@ljosvirki.is

Sérhæfðar lausnir í iðnaðarhurðum, flekahurðum og
hraðopnandi dúkhurðum, sniðið eftir þörfum viðskiptavinarins.

Fjölbreytt úrval af árekstrarvörnum.  

Ljósvirki ehf. býður upp á allt sem við kemur lagningu
og tengingu ljósleiðarakerfa.

K t :  4 4 0 2 6 9 - 2 4 9 9V S K :  2 6 9 1 9

Tunguháls 7

110 Reykjavík

Iceland

sími: +354 595 1500

fax: + 354 595 1501

www.ljosvirki.is

info@ljosvirki.is

L j ó s v i r k i  e h f .

6001
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Bætir hefur undanfarin 
tvö ár unnið að því að 
hefja sölu á dísilvél-
um frá franska fyrir-
tækinu Baudouin og 
mun auk þess annast 
viðgerðar- og varahluta-
þjónustu fyrir þá hér á 
landi. Samningur þessa 
efnis verður innsigl-
aður á sjávarút-
vegssýningunni 
Iceland Fishing Expo 
2019 í Laugardalshöll 
og vörur Baudouin 
kynntar.

Baudouin er leiðandi í fram-
leiðslu hágæða dísilvéla fyrir 
báta, skip og rafstöðvar og býr að 
100 ára reynslu í framleiðslu sjóvéla . 
Fyrirtækið var stofnað í Frakklandi 1918 
og er með höfuðstöðvar í Cassis . Hjá 
Baudouin starfa um 200 manns sem 
þjónusta meira en 130 lönd í sex heims-
álfum .

Bætir hefur þjónustað dísilvélar í 
35 ár
Í 35 ár hefur Bætir haft sérstöðu í við-
gerðum og þjónustu við amerískar dísil-
vélar eins og Caterpillar, Cummins, GM, 

Perkins, 
John 

Deere og 
Detroit Diesel 

auk þess að taka 
upp gíra, túrbínur, dælur 

og tengda hluti . Fyrirtækið rekur 
fullkomið viðgerðar- og þjónustuverk-
stæði að Bíldhöfða 14 með flestum þeim 
sérverkfærum sem þörf er á til upptekt-
ar á aðalvélum og ljósavélum . Bætir hef-
ur um árabil þjónustað sjávarútvegsfyr-
irtæki með varahluta- og viðgerðaþjón-
ustu . Bætir er umboðsaðili fyrir Baldwin 
síur og GAC gangráða ásamt að selja 
mæla og viðvörunarkerfi frá Isspro . 

„Þar sem tími skiptir oftast höfðumáli 

fyrir okkar viðskiptavini verður okkar 
keppikefli að bjóða upp á framúrskarandi 
varahluta- og viðgerðaþjónustu fyrir 
Baudouin vélar á Íslandi,“ segir Friðrik 
Sigurðsson, eigandi Bætis . 

Samstarf við málmsmiðjuna Tækni
Viðgerðaþjónusta Bætis einskorðast ekki 
við vel búið verkstæði fyrirtækisins á 
Bíldshöfða 14 . Ef á þarf að halda fara 
fagmenn fyrirtækisins á vettvang, hvort 
sem það er um borð í skip eða þangað 
sem viðkomandi tæki er staðsett hverju 
sinni og gera við það á staðnum . Málm-
smiðjan Tækni ehf ., sem er í eigu sömu 
aðila og eiga Bæti, kemur þá inn í mynd-
ina og vinna fyrirtækin saman að stærri 
verkefnum . Mikil samlegð felst í nánu 
samstarfi fyrirtækjanna sem fyrir vikið 
geta boðið fiskiskipa- og bátaútgerðum 
víðtæka þjónustu, hvort sem það er 
smíðavinna sem tengist fiskvinnslulínum 
eða öðru um borð eða viðhaldi á aðal- og 
ljósavélum . 

baetir .is

■  Friðrik Sigurðsson, eigandi Bætis að störfum á viðgerðar- og þjónustuverkstæði Bætis.

Bætir verður 
umboðsaðili 
Baudouin á 
Íslandi

Á sýningunni mun Bætir sýna 6 strokka, 19,6 lítra aðalvél frá 
Baudouin.
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BÆTIR EHF KYNNIR
BAUDOUIN Á ÍSLANDI

VIÐ VERÐUM Á ICELAND FISHING EXPO 2019
BÁSINN ER Á SVÆÐI A7
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Vöruflutningar um höfnina í Þorláks-
höfn eru stöðugt að aukast. Hjörtur 
Jónsson hafnarstjóri segir að þjónusta 
við fiskiskip sé mjög góð, enda fari 
það mjög vel saman að vera með 
hvorttveggja í senn, fiski- og flutn-
ingahöfn. Þá sé töluvert af smábátum 
sem landi í Þorlákshöfn og búið er að 
bæta aðstöðu þeirra talsvert með 
uppsetningu á þriðju flotbryggjunni 
og einnig er verið að byggja ramp til 
sjósetningar á smærri bátum. „Við er-
um að vinna að og láta hanna breyt-
ingar á höfninni svo hægt sé með 
góðu móti að taka á móti 180 metra 
löngum skipum og gera hana stærri, 
öruggari og betri,“ segir Hjörtur. 

Mykines siglir til Rotterdam í 
Hollandi og Færeyja
„Fiskiskipunum sem landa hér reglulega 
hefur heldur fækkað en magn á lönduð-
um afla hefur haldið sér nokkurn veginn 
undanfarin ár og vöruflutningar eru að 
aukast . Aukning hefur orðið á löndun 
aðkomuskipa sem landa beint til útflutn-
ings í ferjuna . Öll jarðefni eins og sand-
ur, vikur og rauðamöl, sem flutt eru út, 
fara héðan . Ekjuskipið Mykines hefur 
siglt hingað vikulega í rúm tvö ár . Það 
hefur gengið mjög vel en skipið fer héð-
an til Rotterdam í Hollandi og kemur við 
í Færeyjum á leiðinni til Íslands . Það fer 
frá Þorlákshöfn á föstudagskvöldi og er 
komið til Rotterdam um miðjan dag á 
mánudegi . Flutningurinn með því er 
nokkuð jafn . Það er yfirleitt alltaf með 
fullfermi þegar það kemur hingað; bíla, 
vinnuvélar, tæki og alls konar varning í 
vögnum en útflutningur með Mykines 
fer vaxandi . Það er að aðallega ferskur 
fiskur og allskonar aðrar sjávarafurðir,“ 
segir Hjörtur .

Stefnt að enn frekari stækkun 
hafnarinnar
Á næsta ári á að endurnýja stálþil á 
Svartaskersbryggju sem er 250 metra 
löng og verður dýpið við hana 10 m . 
Lengja þarf Suðurvarargarð um 200 m 
og byggja sandfangara norðan við inn-
siglinguna til að það sé hægt að halda 
nægu dýpi í innsiglingunni . „Miðað er 
við að færa innsiglinguna út á dýpri sjó 
þannig að við náum að halda meira dýpi 
í innsiglingunni og höfninni . Við það 
verður höfnin enn betri og aðkoman að 
henni sömuleiðis . Það er mikið verkefni,“ 
segir hafnarstjórinn .

„Hér hefur verið útbúið mikið svæði 
vegna vöruflutninga og erum við búin 
að taka í gagnið ný vöruplön sem eru 
samanlagt um 9 hektarar . Hér er því að 
skapast kjörin aðstaða fyrir fyrirtæki 
eins og í sjávarútvegi og önnur fyrirtæki 

sem flytja þurfa vörur til og frá landinu . 
Við höfum gríðarmikið og gott bygging-
arsvæði . Ég hugsa að hvergi á landinu, 
eins og staðan er nú, sé betra að vera 
með stórt fiskvinnsluver en hér í Þor-
lákshöfn . Sveitarfélagið sem slíkt er orð-
ið mjög kvótalítið en ég hef þá trú að þar 
sem hagstæðast er að reka sjávarút-
vegsfyrirtæki, þangað komi þau . Á 
staðnum er svo bæði kæli- og frysti-
geymsla fyrir fisk og önnur matvæli . Í 
Þorlákshöfn er búið að skipuleggja tals-
vert af atvinnulóðum af mismunandi 
stærðum . Það hefur verið mikil íbúa-

fjölgun í sveitarfélaginu og margar íbúð-
ir í byggingu og ný hverfi í skipulags-
ferli . Allir innviðir sveitarfélagsins eru 
til fyrirmyndar .“

Mjög góðar aðstæður
„Aðstaðan hér er mjög góð, bæði hvað 
varðar landfræðilega staðsetningu og 
möguleika á útflutningi á sjó og í lofti . 
Þessi ferjuleið til Evrópu á sjálfsagt bara 
eftir að vaxa og héðan er stutt á flug-
völlinn í Keflavík,“ segir Hjörtur . 

olfus .is

Vöruflutningar um 
Þorlákshöfn fara  
stöðugt vaxandi

■ Hjörtur Jónsson hafnarstjóri telur Þorlákshöfn vera ákjósanlegan stað fyrir 
umfangsmikla fiskvinnslu.  Ljósmynd Hjörtur Gíslason .

■  Flutningar með færeyska ekjuskipinu Mykinesi fara stöðugt vaxandi. 

olfus@olfus.is
thorlakshofn.is

Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn

480 3800

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning 

fyrir þitt fyrirtæki?

Ef þetta eru kostir sem henta þínu fyrirtæki og/eða áhugi 
er á að skoða málið betur þá tökum við vel á móti þér.

Mykines, vöruflutningaskip Smyril Line Cargo, siglir vikulega allan ársins hring 
á milli Þorlákshafnar og Rotterdam. Flutningstíminn með Mykines er sá stysti 
sem í boði er á SV-horni landsins í sjóflutningum til og frá landinu.

Þorlákshöfn er á SV-strönd landsins og er hún eina flutnings- og fiskiskipahöfnin á Suðurlandi allt 
austur að Hornafirði. Frá Þorlákshöfn eru góðar og greiðfærar samgöngur á landi til allra átta, aðeins 
40 km til Reykjavíkur og ekki nema 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suðurstrandarveginum.

Í Þorlákshöfn er mikið úrval lóða ætlaðar fyrirtækjum af ýmsum stærðum og gerðum. Fyrir liggur 
skipulag á stóru iðnaðar- og þjónustusvæði við höfnina og á upplandi hafnarinnar. Landrými er mikið 
og aðstæður allar góðar til uppbyggingar.

Staðsetningin er mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja t.d. um staðarval fyrir 
iðnað og framleiðslu en er ekki síður kjörin vegna annarrar starfsemi. 



63

olfus@olfus.is
thorlakshofn.is

Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn

480 3800

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning 

fyrir þitt fyrirtæki?

Ef þetta eru kostir sem henta þínu fyrirtæki og/eða áhugi 
er á að skoða málið betur þá tökum við vel á móti þér.

Mykines, vöruflutningaskip Smyril Line Cargo, siglir vikulega allan ársins hring 
á milli Þorlákshafnar og Rotterdam. Flutningstíminn með Mykines er sá stysti 
sem í boði er á SV-horni landsins í sjóflutningum til og frá landinu.

Þorlákshöfn er á SV-strönd landsins og er hún eina flutnings- og fiskiskipahöfnin á Suðurlandi allt 
austur að Hornafirði. Frá Þorlákshöfn eru góðar og greiðfærar samgöngur á landi til allra átta, aðeins 
40 km til Reykjavíkur og ekki nema 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suðurstrandarveginum.

Í Þorlákshöfn er mikið úrval lóða ætlaðar fyrirtækjum af ýmsum stærðum og gerðum. Fyrir liggur 
skipulag á stóru iðnaðar- og þjónustusvæði við höfnina og á upplandi hafnarinnar. Landrými er mikið 
og aðstæður allar góðar til uppbyggingar.

Staðsetningin er mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja t.d. um staðarval fyrir 
iðnað og framleiðslu en er ekki síður kjörin vegna annarrar starfsemi. 



64

Simberg hefur allt frá stofnun árið 
2015 haft umboð fyrir Simrad Kongs-
berg og Kongsberg Automation hér á 
landi. Smám saman hefur fyrirtækið 
aukið við vöruflóruna og hafa nýlega 
bæst við ný umboð, m.a. fyrir JRC og 
Sperry Marine ásamt búnaði frá Zodi-
ac í talstöðvar o.fl. Eigendur Simbergs 
eru Valdimar Einisson framkvæmda-
stjóri og Þorsteinn Kristvinsson sölu-
stjóri ásamt mökum. 

Þjónusta Simbergs er víðtæk . Ekki að-
eins kynnir fyrirtækið og selur fyrsta 
flokks búnað heldur þjónusta sérfræð-
ingar þess notendur tækjanna og að-
stoða við að nýta alla möguleika þeirra . 
„Sjómenn á hafi úti geta alltaf leitað að-
stoðar hjá okkur í gegnum netið en þá 
loggum við okkur inn á viðkomandi tæki 
og grípum inn í þegar þess er þörf . Betri 
nettengingar gera þetta sífellt auðveld-
ara,“ segir Þorsteinn . 

„Simrad hefur lengi verið leiðandi í 
þróun á búnaði fyrir fiskveiðar og haf-
rannsóknir og á sýningunni nú ætlum 
við að kynna margvíslegan búnað frá 
Simrad en margt nýtt hefur verið að 
koma frá þeim að undanförnu . Þá mun-
um við einnig sýna nýjungar frá Kongs-
berg, JRC og Sperry Marine,“ segir Valdi-
mar . 

Simrad leiðandi í tækninni
Sem dæmi um nýjungar í Simrad tækjum 
nefna þeir ES 80 dýptarmælinn sem er 
háþróaður með hárri upplausn og mikilli 
nákvæmni til að miðla lífmassaupplýs-
ingum, upplýsingum um botnhörku og 
fleira . Af sónurum nefna þeir SN90, sem 
er í senn dýptarmælir og sónar en hann 
er frábær mælir fyrir uppsjávar- og 
botnfiskveiðar . „Einnig má nefna ST90, 
nýjan lágtíðnisónar sem er sá öflugasti á 
markaðnum í dag í sínum flokki . Hann er 
með mikla langdrægni og aðgreiningu en 
hann vinnur á tíðnisviði 14 til 24 kHz 
sem er lægsta tíðni sem sónar á almenn-
um markaði vinnur á . CS90 er svo nýr 
millitíðnisónar, sá fyrsti sem kemur með 
composite botnstykki 70 til 90 kHz chirp . 
Hann er næmari og með meiri lang-
drægni .“

Sífellt þróaðri sónarar
Nýtt forrit með breyttu viðmóti er að 
koma frá Simrad með verulega auknum 
hraða en m .a . er hægt að stærðargreina 
fisk í torfum, stjórna skala á fjarlægð og 
dýpi og með auðveldari hætti verður 
unnt að sjá fisk á grunnu vatni . Þá eru 
einnig að koma endurvarpar á toghlera 
frá Simrad sem auðvelda staðsetningu 
þeirra . Fyrir flottrollsveiðarnar býður 

Simberg hinn margreynda FS70 höfuð-
línusónar og nýja gerð af FM90 fjölgeisla 
trollsónar með Omni botnstykki sem 
sýnir allt opið í trollinu og innkomu á 
fiski í einni sendingu . Þá er vert að 
kynna sér TV80 veiðistjórnunarkerfið 
sem er í senn einfalt og með nýtt  
trollauga ásamt fjölda nema, m .a . hlera-, 
halla-, afla- hita- og dýpisnemum . 

Margt nýjunga á sýningunni
„Það verður margt nýtt að skoða í bás 
Simbergs, m .a . heildarlausnir fyrir véla-
rúm frá Kongsberg Automation, K-Chief 
600 PMS sem er m .a . viðvörunarkerfi E0/
UMS sem vaktar og stjórnar vélbúnaði 
skipsins, skrúfustjórnun, samkeyrslu-
kerfi rafala, tankapælikerfi og dælustýr-
ingu, RSW stýringu og tengingu við 
framleiðslukerfi . Frá JRC verðum við 
með kynningu á breiðri línu tækja, m .a . 
radar, straummælum, GPS og GPS comp-
ass, AIS búnaði, fjarskiptabúnaði o .fl . Frá 
Sperry Marine verður kynntur nýr Gyro 
compass ásamt öðrum búnaði,“ segja 
Valdimar og Þorsteinn að lokum .

simberg .is

Simberg kynnir 
nýjustu tæknina

■  Valdimar Einisson og Þorsteinn Kristvinsson, eigendur Simberg ehf. Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu siglinga- og fiskileitar-
tækja. 
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AFLANN Í ÖRUGGA HÖFN!

Fiskmarkaður FMIS í Reykjavík og Fiskmarkaður Snæfellsbæjar eru afar álitlegir 
kostir fyrir alla sem stunda sjósókn, hvort sem um ræðir smærri báta eða togara. 
Aðstaðan er öll hin glæsilegasta: 

Aflinn og áhöfnin eru í öruggum höndum 
í Reykjavík og á Akranesi. 

www.faxafloahafnir.is 
www.facebook.com/faxaports

 Góð viðlega, löndunarkranar, rafmagn og vatn 
 Slippur og aðstaða til viðgerða 
 Varahlutir í skip 
 Veiðafæraþjónusta 
 Siglingatækjaþjónusta 
 Fiskmarkaður 

 Eldsneytisafgreiðsla 
 Kæli-, frysti- og vörugeymslur 
 Stutt í alla þjónustu og mikið úrval af afþreyingu 
 Höfuðstöðvar helstu viðskiptafyrirtækja 
 Heilsugæsla / Landspítali

Fiskmarkaður

Fiskmarkaður
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„Alltaf er nokkur þróun í netagerðinni 
og það sem er nýjast hjá okkur núna 
er að við erum að setja upp troll úr 
dynema fortis sem er blanda úr 
dynema-efninu, sem í sjálfu sér er 
ekkert nýtt og polyetheline, en með 
samþættingu þessara tveggja efna 
náum við betri hnútafestu. Þá notum 
við tveggja millimetra net í stað fjög-
urra, sem léttir trollin verulega. Þetta 
hefur verið að koma vel út og verið í 
notkun í tvö ár hjá skipunum sem 
tóku þetta fyrst,“ segir Hörður Jóns-
son, framkvæmdastjóri Veiðarfæra-
þjónustunnar í Grindavík. 

Léttari í drætti
„Þeir sem hafa byrjað að nota þetta hafa 
eingöngu farið út í þetta efni . Trollin 
verða léttari í drætti og svo höfum við 
byggt þau öðruvísi upp með bekkjum til 
að auðvelda allt viðhald á þeim . Það er í 
þessu eins og öllu öðru, alltaf verið að 

reyna að spara olíu og minnka viðnámið 
án þess að missa afla . Og þetta virkar . 
Þegar maður var að byrja með dynema-
netið var hnútafestan vandamálið en 
með þessu þessu erum við búnir að þá 
betri tökum á þeim vanda . Enda eru 
fleiri framleiðendur að fara út í þessa 
gerð af neti,“ segir Hörður .

Fyrir utan togarana er fyrirtækið 
alltaf að sinna snurvoðarbátum . Stærstu 
viðskiptavinirnir eru Þorbjörn og Brim 
en fyrirtækið hefur einnig veitt færeysk-
um og grænlenskum skipum þjónustu . 
Það er verið að reyna að halda sjó og 
minnka ekki þrátt fyrir að skipunum 
fækki . „Þó við séum litlir reynum við að 
hanga þarna uppi .“

Snurvoðarbátunum fækkar mikið
„Við erum einnig að þjónusta línuskipin 
en netaveiðarnar, sem sköpuðu uppi-
stöðina í starfseminni, heyra nánast 
sögunni til . Á fyrstu árunum vorum við 
að fella net hérna í þúsunda tali . Ég held 
við höfum ekki fellt net í einhver ár . 
Þetta er stóra breytingin sem orðið hef-
ur . Vertíðarbátarnir sem voru hér einu 
sinni eru ýmist farnir eða orðnir línubát-
ar . Því eru það mjög fáir sem eru að róa 
með net . Svo voru það snurvoðarbátarn-
ir, sem komu í stað hluta vertíðarbát-
anna, en þeim hefur fækkað líka . Árið 
2006 voru þetta 130 til 140 bátar, en nú 

er fjöldinn kominn niður í um 40 . Mér 
sýnist reyndar að menn séu að fara eitt-
hvað til baka yfir á snurvoðina og við 
fylgjumst grannt með þeirri þróun . Þar 
koma til þessar hefðbundnu voðir eins 
og kolavoðir og fiskivoðir . Flestir snur-
voðarbátarnir eru á Snæfellsnesi . Í Þor-
lákshöfn eru enn nokkrir bátar með voð-
ina en hefur fækkað mikið . Fjölskyldu-
fyrirtækjunum, sem voru á bak við út-
gerð snurvoðarbáta, hefur fækkað jafnt 
og þétt eftir því sem eigendurnir eldast . 
Bátum á kolaveiðum í Faxaflóa hefur líka 
fækkað .“

Samvinna við Fisktækniskólann
Fisktækniskóli Íslands er með aðstöðu 
hjá Veiðarfæraþjónustunni . Þar er til-
raunatankur og aðstaða til að gera mód-
el til prufu í honum . Verklegi þátturinn í 
netagerðarnáminu er á staðnum en 
einnig fara nemendurnir út í aðrar neta-
gerðir . „Þeir hafa haft aðgang að því 
sem við höfum upp á að bjóða og tölu-
vert samstarf verið, allt frá frá stofnun 
Fisktækniskólans . Við höfum verið að 
vinna saman í þeim verkefnum sem snúa 
að veiðarfærum,“ segir Hörður Jónsson . 

veidarfaeri .is

■  Hörður Jónsson netagerðarmeistari segir að mikilvægt sé að létta trollin til að minnka viðnám og spara olíu.

Meiri hnútafesta  
hjá Veiðarfæraþjónustunni
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IP Containers er stofnað af 
IP Inc, kanadísku fyrir-
tæki sem hefur langa 
sögu á alþjóðlegum mark-
aði. IP Containers sér-
hæfir sig í framleiðslu á 
fiskikörum, sambæri-
legum þeim, sem fram-
leidd eru hér á landi. 
Framleiðslan byggist upp 
á tveim vörulínum, ker 
sem eru hönnuð og sér-
hæfð fyrir Norður-Amer-
íku annars vegar og hins 
vegar körum, sem eru 
sömu gerðar og þau sem 
notuð eru á Íslandi og í Evr-
ópu.

Framleiðslan í Kína
Unnið hefur verið að undirbúningi á 
framleiðslu IP Containers seinustu tvö 
árin . Kerin eru framleidd í Kína, við 
Ningbo, eina stærstu gámahöfn í heimi 
og var verksmiðjunni valinn staður 
með tilliti til þess, sem og aðgangs að 
hráefni . IP Containers er að auki með 
starfstöðvar í Kanada, á Spáni og á Ís-
landi . Óli Björn Ólafsson er markaðs-
stjóri fyrir Evrópu . „Við leggjum megin-
áherslu á Austur-Evrópu og þá sérstak-
lega Rússland,“ segir Óli Björn, en hann 
talar reiprennandi rússnesku . Hann 
bendir á að gríðarlegur uppgangur sé í 
rússneskum sjávarútvegi þessa dagana .

„Við sáum möguleika á að koma 
þarna inn, enda erum við með sambæri-
lega vöru, bæði hvað varðar gæði, útlit 
og stærð karanna . Þar af leiðandi er 
hægt að stafla körunum frá okkur með 
íslensku körunum, sem er mjög mikil-
vægt ef menn vilja kaupa ný kör frá 
okkur . Þá þurfa þeir ekki að skipta út 
þeim íslensku, ef þeir eiga fyrir . Við höf-
um farið með körin í styrkleikaprófun og 
mat á einangrun, sem hvort tveggja 

kemur mjög vel út . Við höfum þegar selt 
nokkuð af körum til Rússlands og þar 
hafa þau verið notuð með góðum ár-
angri . Sömu sögu er að segja af körum 
sem hafa farið til Norður-Ameríku .“

Eru á erlendum mörkuðum
Óli Björn segir að þrátt fyrir þessa kosti 
sé það ekki stefnan að fara inn á ís-
lenska markaðinn . Þátttakan í sjávarút-
vegssýningunni nú sé fyrst og fremst til 

að kynna fyrirtækið, enda sé sýning-
in alþjóðleg . Þeir muni líka nota tæki-
færið til að kynna kælibox sem fyrir-
tækið framleiði, en þau henti vel í úti-
legur til kælingar á drykkjum og mat-
vælum . Gríðarlega mikill markaður 
sé fyrir kælibox um allan heim . Þá 
sé verið að bæta við plastpallettum, 

svokölluðum Euro-brettum 
eða iðnaðarbrettum við 
framleiðsluna og þar sjái 
fyrirtækið mikla mögu-
leika líka .

„Við erum með sam-
starfsaðila okkar á sýn-

ingunni, sem er danskt 
fyrirtæki, Semistaal, sem 

selur karaþvottavélar, sér-
hannaðar vélar til að þvo 
körin eftir notkun . SemiStaal 
og IP deila bás á sýningunni .“

15-20% meiri 
varmaheldni
Eigandi IP Containers er Jón Ós-

mann Arason og var hann staddur í 
Kína, þegar rætt var við hann . „MIkil 
undirbúningsvinna síðustu árin er að 
skila sér í frábærri vöru sem við teljum 
eiga fullt erindi á markaðinn . Við undir-
búning að stofnun fyrirtækisins tókum 
við alla grundvallarþætti inn í þá jöfnu 
til að besta gæði og lækka kostnað . 
Við höfum fjárfest í nýjustu framleiðslu-
tækjum og notum alltaf bestu mögulegu 
hráefni . Þetta hefur skilað okkur betri 
kerum, bæði hvað varðar styrk og svo 
varmaheldni en við höfum mælt 15-20% 
betri varmaheldni í okkar körum en er 
hjá samkeppnisaðilum,“ segir Jón Ós-
mann .

ip-containers .com

IP Containers kynnir 
ný fiskikör

Kerin frá IP Containers eru með 
15-20% meiri varmaheldni en önnur 
ker á markaðnum.

Kæliboxin frá IP Containers henta vel í útilegur til 
kælingar á drykkjum og matvælum.
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PLUS
ACCESSORIES

SUPERB QUALITY. 
SERVING THE WORLD.

Outside Dimensions
Model  Length (cm) Width (cm) Height (cm) Height with Lid (cm) Weight (kg)  Volume (L)
IP 25 52 39 36 NA 9 30
IP 45  72  43 43   NA  12 54
IP 65 82 45 45  NA  14 77
IP 380 94 78 76 81 29 355
IP 460 124 104 58  66  44 420
IP 660 124 104 76   81   47  644
IP 800 121 109 99  105  64 780
IP 1000 121 109 119 124  81 999

Inside Dimensions
Model  Length (cm) Width (cm) Height (cm) Height with Lid (cm)
IP25  41 27 27 NA
IP45  57 31 31 NA
IP65  67 34 34 NA
IP380 89 71 58 NA
IP460 114 94 42 NA
IP660 114 94 61 NA
IP800 109 97 79 NA
IP1000 109 97 102 NA

Model Length Width Height   Height with Lid Weight
IPTrey 81 43 29.5 NA 3.5
IPCrate 81 51 38 NA 7.5 
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Egersund Ísland á Eskifirði er hluti af 
Egersund Group A/S í Noregi og hefur 
yfir að ráða 2.400 fermetra húsi fyrir 
framleiðslu og þjónustu ásamt 1.000 
fermetra vörugeymslu fyrir sína 
starfsemi við höfnina á Eskifirði. Þar 
er bæði góð aðstaða til veiðarfæra-
vinnu og svokallað nótahótel til 
geymslu á veiðarfærum og fiskeldis-
búnaði innandyra. Framkvæmdum er 
nú að ljúka hjá Egersund Ísland við 
byggingu þvotta- og litunarstöðvar 
fyrir poka í eldiskvíum og eru þær lið-
ur í frekari eflingu fyrirtækisins í 
þjónustu við fiskeldi. Samhliða því 
hefur fyrirtækið hafið þjónustu við 
tæknibúnað frá systurfyrirtæki sínu í 
Noregi, AKVA Group.

Hátt í 300 milljóna króna 
framkvæmdir
Þegar búið er að slátra fiski úr eldiskví 
er hún tekin á land og þá þarf að þvo 
eldispokann og meðhöndla . Þetta er sú 
þjónusta sem Egersund Ísland er búið að 
koma upp en pokarnir verða þvegnir og 
fara síðan í gegnum gæðaeftirlit og við-
gerðir ef á þarf að halda . Síðan fara þeir 
í sérstakt sótthreinsi- og litunarefni sem 
meðal annars hefur þann tilgang að 
varna því að sjávargróður eins og t .d . 
þari taki sér bólfestu á netinu . Egersund 
á Eskifirði er fyrsta fyrirtækið hér á 
landi til að bjóða fiskeldisfyrirtækjum 
þessa þjónustu . 

„Framkvæmdirnar eru liður í því að 
breikka okkar þjónustusvið og fylgja eft-
ir uppbyggingu í fiskeldi hér á landi . Í 
heild er um að ræða fjárfestingu hjá 
okkur fyrir um 250-270 milljónir króna, 
stöð sem við byggjum með þjónustu-
stöðvar Egersund sem fyrirmynd en 
okkar stöð verður sú fullkomnasta innan 
Egersund Group . Það byggist meðal ann-
ars á því að við erum með öflugan 
hreinsibúnað fyrir sjó sem notaður er í 
þvottinum og þannig er vökvinn, sem fer 
til baka í sjó, nánast drykkjarhæfur,“ 
segir Stefán Ingvarsson framkvæmda-
stjóri . 

Stórt hús lykilatriði
Aðspurður um verkefni í veiðarfæra-
þjónustunni segir Stefán það vera lykil-
atriði að vera með stórt hús og góða 
vinnuaðstöðu . 

„Húsið hjá okkur er 130 metra langt 
og veitir ekki af þegar veiðarfærin eru 
stöðugt að stækka . Lengi vel vorum við 
með troll sem voru í kringum 2000 metra 
með 48 metra möskva . Síðan fóru menn 
að stækka möskvana upp í 64 metra og 
trollin upp í 2300 metra og á síðasta ári 
settum við upp troll fyrir Aðalstein Jóns-
son sem var 2700 metrar þannig að þró-
unin hefur mikið verið í þá átt að veið-
arfærin stækki . En á sama tíma er líka 
verið að glíma við að létta veiðarfærin 
til að auðveldara sé að draga þau . Og 
þar kemur til framþróun á undanförnum 

árum í efnum til veiðarfæragerðar . En 
þróunin hefur líka verið mikil í skipun-
um; þau eru stærri og öflugri, betri 
tæknibúnaður til að stýra veiðarfærun-
um, léttari og betri toghlerar, betri spil-
búnaður og þannig má áfram telja . Allt 
spilar þetta saman í eina heild,“ segir 
Stefán . 

egersund .is

Egersund Ísland 

Ný þvotta- og litunarstöð 
fyrir sjókvíapoka

■  Stefán Ingvarsson, framkvæmda-
stjóri Egersund Ísland. 

Hús Egersund Ísland á Eskifirði. Í aðalbygg-
ingunni er framleiðslu- og veiðarfæraþjónustu-
salurinn, ásamt nótahóteli. Í nýrri viðbyggingu 
er nýja litunarhúsið og nær á myndinni er 
vatnshreinsistöð og sótthreinsiaðstaða. 
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Gjótuhraun 6 - 220 Hafnarfirði - Símar 551 1280 og 551 1281 - Fax 552 1280 - afltaekni@afltaekni.is
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www.itub-rental.com

iTUB býður upp á víðfeðmt þjónustunet fyrir leigu 
á einangruðum plastkerjum fyrir sjávarútveg 

í Norður Atlantshafi

Náðu stjórn á kolefnisnotkuninni og notaðu endurnýtanlegar og fullkomlega endurvinnanlegar umbúðir

Fyrir útgerð, fiskvinnslur og útflytjendur

Ker til afhendingar á helstu fiskveiðisvæðum við Ísland, Noreg og víðar

Þjónustustöðvar á öllum helstu viðskipta- og framleiðslumörkuðum 
fyrir ferskan fisk

Margvíslegar þjónustuleiðir í boði
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„Framkvæmdir við Háabakka eru 
komnar á lokastig og það er einnig 
verið að leggja lokahönd á nýtt 
rammaskipulag fyrir allt hafnarsvæð-
ið við Óseyri og Flensborgarhöfn. Við 
sjáum fram á mikla og áhugaverða 
uppbyggingu á þessu svæði á næstu 
árum“, segir Lúðvík Geirsson hafnar-
stjóri í Hafnarfirði.

Hafrannsóknastofnun er að flytja 
höfuðstöðvar sínar til Hafnarfjarðar nú í 
lok október og verður jafnframt með við-
legu fyrir rannsóknarskip sín á nýjum 
hafnarbakka, svonefndum Háabakka 
beint fyrir framan höfuðstöðvarnar sem 

eru í reisulegri nýbyggingu við Fornu-
búðir . 

„Þetta er áhugaverð viðbót við starf-
semina hér á hafnarsvæðinu og mun ef-
laust styrkja og efla frekari þróunar- og 
tæknistarfsemi á svæðinu . Það er verið 
að horfa til endurnýjunar og uppbygg-
ingar hér við Fornubúðir og á Óseyrar-
svæðinu, auk þess sem mjög spennandi 
tillögur liggja nú fyrir um stækkun smá-
báta- og skemmtibátahafnar út fyrir 
slippsvæðið í átt að miðbæ Hafnarfjarð-
ar .“

Tillögur um nýtt rammaskipulag fyrir 
svæðið eru nú til yfirferðar og afgreiðslu 
hjá hafnarstjórn og bæjaryfirvöldum og 
er stefnt að því að fyrstu framkvæmdir 
við uppbyggingu á svæðinu geti hafist á 
næsta ári . Þá er ljóst að bruninn í Fisk-
markaðshúsinu á nýliðinu sumri mun 
ýta á eftir enduruppbyggingu á svæðinu 
við Fornubúðir og eru ýmsir kostir þar 
til skoðunar en nýtt skipulag gerir ráð 
fyrir markvissari nýtingu á þessu land-
svæði .

 
Mikill vöxtur síðustu ár
Að sögn Lúðvíks, sem tók við sem hafn-
arstjóri í maí 2016, hefur verið töluverð-
ur vöxtur í starfseminni á síðustu árum . 
Hátt í 400 skip, bæði togarar og flutn-
ingaskip, fara um Suðurhöfnina og 
Straumsvíkurhöfn ár hvert og umfang í 
löndun á freðfiski og gáma- og lausa-
vöru fer vaxandi . Jafnframt er útflutn-
ingur freðfisks að aukast . Tekjur aukast 

og verða hátt í sjöhundruð milljónir á yf-
irstandandi ári . Samhliða þessum vexti í 
starfsemi hafnarinnar hefur rekstraraf-
koman farið batnandi . Hann segir að 
aukna umferð og tekjuflæði megi ekki 
síst rekja til aukinna aflagjalda síðustu 
ár og einnig hafi orðið töluverð aukning 
í vörugjöldum með auknum inn- og út-
flutningi um höfnina . 

Öflug þjónusta við sjávarútveginn
„Hér eru gamalgróin fyrirtæki fyrir sem 
sum eru að stækka við sig og einnig eru 
að koma ný fyrirtæki inn á hafnarsvæð-
ið . Hér er fjöldi öflugra þjónustufyrir-
tækja við sjávarútveginn, s .s . varðandi 
viðgerðir og veiðarfæraþjónustu, flutn-
ingaþjónustu, frystigeymslur, skipasmíði 
og fleira . Þetta er okkar styrkur og hefur 
skipað Hafnarfjarðarhöfn í fremstu röð 
og tryggt að við erum í dag stærsta 
þjónustuhöfn landsins fyrir úthafstog-
araflotann . Hingað koma í auknum mæli 
til löndunar bæði rússneskir togarar af 
Reykjaneshryggnum og grænlenskir tog-
arar . Þetta eru mikilvægir viðskiptavinir 
og hér fá þeir alla þá þjónustu sem þeir 
hafa þörf fyrir enda erum við með harð-
snúið lið starfsfólks, bæði hjá höfninni 
og öðrum þeim fyrirtækjum sem eru að 
veita sína þjónustu hér á hafnarsvæð-
inu .“

hafnarfjardarhofn .is

Hafnarfjarðarhöfn

Mikil uppbygging framundan

■  Nú er unnið við frágang á nýjum hafnarbakka fyrir framan væntanlegar höfuðstöðvar Hafró við Fornubúðir í Hafnarfirði.

■  Þessa dagana er verið að leggja 
lokahönd á nýtt rammaskipulag 
fyrir Flensborgarhöfn og Óseyrar-
svæðið í Hafnarfirði.
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HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim
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Arnarlax og Fisktækniskóli Íslands 
hafa gert með sér samkomulag um 
fræðslu starfsfólks fyrirtækisins í 
fiskeldi. Námið er hagnýtt og hefur að 
markmiði að auka þekkingu starfs-
fólks á rekstri og öryggismálum á sínu 
starfssviði. Námið er 360 klukku-
stundir. Það stendur sem sjálfstætt 
námsframboð en gengur jafnframt að 
fullu til eininga og samsvarar þá 
einnar annar námi á námsbraut Fisk-
tækniskóla Íslands í fisktækni – með 
sérstaka áherslu á fiskeldi.

Gert er ráð fyrir því að um 20 starfs-
menn Arnarlax hefji nám á brautinni nú 
í haust, en að náminu verði síðan dreift 
á þrjár annir svo sem flestir geti stund-
að það samhliða vinnu og þannig tengt 
einstaka námsþætti við dagleg störf . 
Kennt verður á Bíldudal og öðrum 
starfsstöðvum á Vestfjörðum í samstarfi 
við Fræðslumiðstöð Vestfjarða en einnig 
verður boðið upp á fjarfundi .

Raunfærnimat í boði
Starfsmönnum Arnarlax, sem taka þátt í 
verkefninu, verður einnig boðið í raun-
færnimat og þannig gefið tækifæri til að 

fá reynslu sína og fyrra nám metið til 
eininga á brautinni . Þá mun skólinn 
einnig skilgreina leiðir fyrir þátttakend-
ur þannig að þeir geti lokið formlegu 
námi sem „Fisktæknar“ óski þeir þess .

Markmið samstarfsaðila er að koma á 
samræmdu starfsnámi fyrir starfsfólk í 
fiskeldi á Íslandi . Verkefnið hefur því 
verið kynnt öðrum fyrirtækjum í fisk-
eldi, enda gert ráð fyrir því að önnur 
fyrirtæki geti nýtt námið fyrir sitt 
starfsfólk . Fyrir skömmu var kynningar-
fundur með fyrirtækjum í fiskeldi í hús-
næði SFS og var vel tekið í samstarf og 
stefnt að frekari kynningu á verkefninu 
meðal starfsmanna í greininni .

Námsefni unnið í samstarfi við 
Norðmenn
Kennsluefni er unnið af Fisktækniskóla 
Íslands og í samstarfi við Guri Kunna og 
Froyja Vgs í Þrándheimi og Strand Vgs í 
Stavanger, en skólarnir í Noregi munu 
einnig leggja til námsefni og sérþekk-
ingu á einstaka sviðum . Fisktækniskóli 
Íslands, Fræðslumiðstöð Vestfjarða og 
Háskólinn á Hólum eru, ásamt Norð-
mönnum og Skotum, þátttakendur í 

tveimur þriggja ára samstarfsverkefnum 
á sviði fiskeldi (BlueEdu og BlueMentor) . 
Markmið verkefnanna er m .a ., að vinna 
að samræmingu náms og kennslu al-
menns starfsfólks í greininni og mun 
þetta verkefni sem Fisktækniskólinn og 
Arnarlax setja á laggirnar nú í haust því 
einnig njóta góðs af þessu samstarfi .

Björn Hembre, framkvæmdastjóri 
Arnarlax segir mjög mikilvægt að byggja 
upp kennsluefni fyrir fiskeldi . Laxeldi sé 
í örri framþróun og tryggja verði að 
starfsfólk geti notið menntunar og þjálf-
unar í störfum fyrir fiskeldi . Markmiðið 
sé að helmingur starfsfólksins ljúki námi 
á þessu sviði, en Fisktækniskóli Íslands 
hefur tekið að sér að annast fræðsluna .

Hann segir ætlunina að hámarka 
framleiðsluna og því sé mikilvægt að 
auka sérþekkingu starfsfólksins á sviði 
fiskeldis . Björn segir afbragðsstarfsfólk 
vinna hjá Arnarlaxi en hann telji nauð-
synlegt að tryggja möguleika þessa fólks 
til að byggja upp sérþekkingu á fiskeldi 
með langtímasjónarmið í hugsa .

fiskt .is

Fisktækniskólinn fræðir  
starfsfólk Arnarlax

■  Á myndinni eru frá vinstri; Ásdís Pálsdóttir verkefnastjóri, Klemenz Sæmundsson kennari, Ólafur Jón Arnbjörnsson 
skólameistari, öll frá Fisktækniskólanum og Björn Hembre, forstjóri Arnarlax og Ida Marsibil, mannauðsstjóri Arnarlax.
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Spennandi starfsnám

Upplýsingar og skráning hjá Fisktækniskóla Íslands í síma 4125966  
info@fiskt.is. 
Nánari upplýsingar um námið er inn á heimasíðu okkar. www.fiskt.is

Viljum vekja athygli á að nám hjá okkur er styrkhæft hjá flestum fræðslus-
jóðum stéttarfélaga.

Bjóðum upp á fjórar framhaldsbrautir

FISKELDI 
Hagnýtt eins árs nám í samstarfi við Hólaskóla og starfandi 
fyrirtæki í greininni. 

Miklir starfsmöguleikar í sjávarútvegi og víðar

GÆÐASTJÓRN
Hagnýtt eins árs nám í samstarfi við Sýni og starfandi fyrirtæki 
í greininni.

MAREL VINNSLUTÆKNI
Hagnýtt sex mánaðar nám í samstarfi við Marel. Námið opnar á 
mikla starfsmöguleika við vél- og hugbúnað frá Marel.

VEIÐAFÆRATÆKNI (Netagerð ) 
Námið er samningsbundið iðnnám og skiptist í bóklegt og 
verklegt nám. Námið er í samstarfi starfandi fyrirtæki í greininni

Námið hefst í janúar 2020 
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Í síðasta mánuði tók gildi nýr alþjóð-
legur staðall varðandi prófanir og 
virkni björgunar- og öryggisbúnaðar 
sem ætlaður er til að bjarga fólki úr 
sjó um borð í skip. Þann 1. júlí 2014 
tók gildi alþjóðasamþykkt í SOLAS, þar 
sem þess er krafist að öll skip sem 
hafa undirgengist SOLAS sáttmálann 
um öryggi á heimshöfunum, geti sýnt 
fram á að þau hafi björgunaráætlun 
og búnað til að bjarga fólki úr sjó sem 
tekur mið af tegund skips, fjölda í 
áhöfn og því hafsvæði sem skipið sigl-
ir á. Byggir þessi nýi staðall á ára-
tugalöngu frumkvöðlastarfi Péturs 
Th. Péturssonar, framkvæmdastjóra 
Markus Lifenet ehf. í Hafnarfirði en 
hann hefur allt frá árinu 2009 verið 
ráðgjafi um gerð og framkvæmd SOL-
AS reglunnar og leitt gerð staðalsins 
á vegum tækninefndar Alþjóða staðla-
samtakann, ISO. Þessi nýi staðall er 
nefndur ISO: 19898-2019 Means of 
recovery of person from water.

Löng og ströng barátta
„Það hefur tekið langan tíma að fá þenn-
an staðal samþykktan en ástæðan er að 
mínu mati grimm hagsmunagæsla 
margra aðila sem koma að þessu starfi . 
Þessi nýi staðall er auðvitað mikil viður-
kenning fyrir okkur sem höfum lengi 
barist fyrir bættum öryggisbúnaði um 
borð í skipunum . Þar höfum við byggt á 
hugsjónabaráttu Markúsar B . Þorgeirs-
sonar sem kom fram með frumhugmynd-
ina að björgunarneti árið 1980 sem síðan 
hefur breiðst út um heiminn allan .“

Markúsarnetið hefur gegnt þýðingar-
miklu hlutverki í að auka öryggi sjó-
manna og hefur það margsinnis verið 
notað við björgun mannslífa við erfiðar 
aðstæður á sjó og í höfnum . Allt frá ár-
inu 1985 hafa þær reglur gilt hér á landi 
að slíkur búnaður sé staðsettur á hverju 
dekkskipi á Íslandi, sem er 15 metrar eða 
lengri . „Við höfum alltaf gert okkur grein 
fyrir því að framleiðsla okkar yrði að 
standast alþjóðlegar kröfur . Þannig náð-
ist stór áfangi þegar við fengum ISO 
9001:2015 gæðavottun frá Lloyd´s Regist-
er Quality Assurance í Svíþjóð til hönn-
unar og framleiðslu á björgunarbúnaði 
fyrir hafnir og fley á sjó og vötnum . Þar 
með uppfylltum við grunnkröfur sem 
gerðar eru til slíks búnaðar samkvæmt 
SOLAS, alþjóðasamþykktinni um öryggi á 
heimshöfunum og reglum einstakra að-

ildarríkja IMO, Alþjóða siglingamála-
stofnunarinnar . Nýi staðallinn markar 
algjör tímamót og næsta skref er að fá 
samþykktan staðal sem gerir grein fyrir 
því hvaða reglur eigi að gilda þegar 
skipsstjórnandi þarf að senda mann fyr-
ir borð til að bjarga félaga sínum, en 
þessa tækni kynnti Markús sjómönnum 
hér á landi árið 1982 .“

Búnaður í stöðugri þróun
„Við Íslendingar getum verið stoltir af 
framlagi okkar til björgunar manna úr 
sjó og við höfum lengi verið í forystu á 
alþjóða vettvangi hvað varðar aukið ör-
yggi um borð í skipunum . Í þessu sam-
hengi má nefna að Slysavarnaskóli sjó-
manna er sá fyrsti í heiminum fyrir al-
menna sjómenn og það starf hefur skilað 
því að alvarleg slys og dauðsföll á sjó 
heyra næstum því sögunni til . Við höfum 
átt gott samstarf við Slysavarnaskólann, 
Landhelgisgæsluna og sjómenn um þró-
unina því það er okkur, sem þróum ör-
yggisbúnaðinn, afar mikilvægt að eiga 
samvinnu við þá sem eiga líf sitt og limi 
undir búnaðinum þegar í harðbakkann 
slær . Í þessum efnum gildir nefnilega að 
læra alltaf meira og meira og betrum-
bæta það góða sem fyrir er . Þannig 
náum við að halda okkur í fremstu röð 
og tryggja sem allra best öryggi sjó-
manna og annarra sem lenda í háska við 
sjó og vötn,“ segir Pétur . 

Markúsarnetið er framleitt í mismun-
andi útfærslum eftir borðhæð skipa, allt 
frá 1 m upp í 30 m . Allar útfærslurnar 
byggja á sama netstykki og kastlínubún-

aði, en eru með mismunandi löngum lín-
um til að dekka borðhæð skips . Núver-
andi útgáfa netsins var fullþróuð 1998 .

Pétur hefur þróað samhliða fram-
leiðslu á Markúsarnetum, Markus Neyð-
arstigann 1986, Markus Veltinet fyrir 
slöngubáta, farþegabáta og sérstök 
björgunarskip 2000, Markus Lyftinet fyr-
ir fraktskip 2010 og vinnuskip ýmiskonar 
og nú síðast Markus Flóttanet 2017 fyrir 
risastóra fljótandi olíuvinnslu stjórn-
stöðvar FSPO Egina og FSPO Usan . Þess-
ar lausnir sem allar byrjuðu með Mark-
úsarnetinu og byggja í grunninn á 
Neyðarstiganum sem klifurnet, bjóða 
upp margvíslegar sértækar lausnir til að 
bjarga fólki úr sjó eða flýja í skyndi frá 
brennandi skipi . Neyðarstiginn (Self 
rescue MOB ladder) hefur t .d . verið gerð-
ur í sérstakri útgáfu fyrir flotbryggjur, 
lokuð rými, s .s . fiskeldistanka og sem 
flóttastigi í hús .

Mikilvægt að þekkja alþjóðareglur
„Strangt gæðaeftirlit og alþjóðlegi stað-
allinn ISO 19898-2019 gerir okkur kleift 
að selja okkar vörur um allan heim, vera 
í fararbroddi á heimsvísu á okkar sviði 
og votta skoðun á okkar búnað hvar sem 
er í heiminum þegar þess er óskað af 
eigendum búnaðarins eða þess krafist af 
skipaeftirliti (flokkunarfélagi) viðkom-
andi skips,“ segir Pétur Th . að lokum . 
Hann býður alla velkomna í B3 bás 
Markus Lifenet á sjávarútvegssýning-
unni .

markusnet .com

Nýr alþjóðlegur staðall byggir á 
íslensku frumkvæði og hugviti

■  Pétur Th. Pétursson, framkvæmdastjóri Markus Lifenet ehf. í Hafnarfirði. 
„Þetta er búin að vera löng og ströng barátta en þrautseigjan hefur skilað 
árangri.“
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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., Gjáhella 13, 221 Hafnarfirði 
Sími: 586-9071- sales@markusnet.com - www.markusnet.com 
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Íslenska fyrirtækið Naust Marine hef-
ur frá því það var stofnað árið 1993 
orðið eitt af öflugustu fyrirtækjum í 
heimi í framleiðslu á rafmagnstog-
vindum og vindustjórnkerfum fyrir 
fiskiskip. Fyrirtækið hóf snemma að 
framleiða sjálfvirka ATW CatchControl 
togvindukerfið, sem síðan hefur þró-
ast mikið og í dag er það í stórum sem 
smáum fiskiskipum vítt um heim. 

Nýtt spilkerfi afhent á fjögurra 
mánaða fresti 
„Þessa dagana erum við að skila fyrsta 
kerfinu af sex í rússnesku togarana sem 
smíðaðir eru fyrir útgerðarfyrirtækið 
Norebo Holding . Íslenska fyrirtækið Nau-
tic ehf . hannaði skipin og fleiri íslensk 
fyrirtæki koma að verkefninu og hafa 
unnið saman á þessum markaði undir 
merkjum markaðsfyrirtækisins Knarr . 
Samkvæmt samingum um þetta verkefni 
skilum við af okkur kerfi á fjögurra 
mánaða fresti en í heild afhendum við 41 
vindu í hvert skip . Þær eru hannaðar og 
smíðaðar af Naust Marine Spain, sem er 
dótturfyrirtæki okkar í Vigo á Spáni . 
Stjórnkerfið er hins vegar hannað að 

fullu og sett saman hér heima,“ segir 
Helgi Kristjánsson sölustjóri, sem ráð-
gerir að uppstart á kerfinu í fyrsta rúss-
neska togaranum geti orðið snemma 
næsta sumar . Rússneska markaðinn 
þekkir Naust Marine vel því fyrirtækið 
hefur á undanförnum árum endurnýjað 
vindukerfi í nokkrum þarlendum stórum 
vinnsluskipum . 

Ný vindukerfi í öll vinnsluskip 
American Seafoods 
Hitt verkefnið sem Helgi nefnir sérstak-
lega eru ný vindukerfi í vinnslutogara 
American Seafoods en þeir eru gerðir út 
frá vesturströnd Bandaríkjanna . Naust 
Marine afhenti í sumar kerfi í tvö skip 
American Seafoods og verða þau sett um 
borð nú í árslok . Þar með hefur Americ-
an Seafoods fjarlægt öll glussaspil og 
skipt yfir í rafmagnsvindukerfi frá Naust 
Marine í öllum sínum skipum . Undanskil-
ið er eitt lítið skip í þeirra eigu, sem 
sennilega verður ekki breytt . 

„Þetta eru fimm stór verksmiðjuskip 
með 135-140 manna áhöfnum hvert 
þannig að þau eru engin smásmíði . Þau 
voru smíðuð í Noregi og V-Þýskalandi á 

árabilinu 1985-1990 og voru búin lág-
þrýstum glussaspilum . Fyrir okkur er 
mikill sigur að hafa fengið svona viða-
mikið verkefni fyrir jafn stórt fyrirtæki 
og raun ber vitni þar sem samkeppnin er 
hörð . Útgerðin lagði mikla áherslu á að 
fjarlægja allan glussa því þessi skip eru 
á veiðum í köldum sjó í Beringshafi og 
þar þarf að lúta mjög ströngum kröfum 
varðandi mengun . Útgerðin lagði því 
áherslu á að draga úr allri áhættu og 
losa sig við allan vökvadrifinn spilbún-
að,“ segir Helgi og bætir við að auk þess 
koma í veg fyrir hættu að umhverfisslysi 
vegna olíuvökva sem gæti farið í sjóinn 
þá felist mikill orkusparnaður og minna 
viðhald í notkun á rafmagnsspilum sam-
anborið við vökvaspilin . „Ávinningurinn 
er því margþættur,“ segir hann . 

Að auki hafa nokkur fleiri útgerðir 
frá þessu svæði farið sömu leið og Amer-
ican Seafoods og skipt út öllum glussa 
fyrir rafmagn . Má þar nefna Trident 
Seafoods og Coastal Villages Region 
Fund, B&N Fisheries og fleiri .

naustmarine .is

Naust Marine

Afhenda stór rafmagnsvindu-
kerfi í vinnsluskip í Rússlandi 
og Bandaríkjunum

■ Vindur í smíðum í dótturfyrirtæki Naust Marine á Spáni. 
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Fjarðabyggð er það sveitarfélag sem 
austast liggur á landinu og það fjöl-
mennasta af sjö sveitarfélögum Aust-
urlands, með rúmlega 5.000 íbúa. Það 
varð til við samruna 14 sveitarfélaga 
sem fór fram í nokkrum áföngum á 
árunum 1988 til 2018 og er Fjarða-
byggð því eitt yngsta sveitarfélag 
landsins. „Þú ert á góðum stað" eru 
kjörorð sveitarfélagsins. 

Bæjarkjarnar sveitarfélagsins eru sjö 
talsins og jafnan kenndir við firðina eða 
víkurnar sem þeir standa við . Það er þó 
ekki einhlítt . Neskaupstaður í Norðfirði 
er fjölmennasta byggðin, með um 1 .500 
íbúa, en minnst er Brekkuþorp í Mjóa-
firði með 15 íbúa . Á Eskifirði eru íbúar 
um 1 .000 talsins og tæplega 1 .300 búa á 
Reyðarfirði . Á Fáskrúðsfirði eru íbúar 
um 700, um 200 manns búa á Stöðvar-
firði og í Breiðdal búa einnig um 200 
manns .

Fjarðabyggð byggir á sterkum grunni 
hvað atvinnu- og verðmætasköpun 
varðar . Gjöful fiskimið eru undan 
ströndum Austfjarða og er útgerð og 
vinnsla sjávarafurða ein af meginstoð-
um atvinnulífsins ásamt álframleiðslu og 
tengdum þjónustugreinum . Verslun og 
þjónusta gegna einnig mikilvægu hlut-
verki og hefur ferðaþjónusta vaxið hratt 
á undanförnum árum . Þá jókst mikilvægi 
landbúnaðar í Fjarðabyggð árið 2018 
með sameiningu sveitarfélagsins við 
landbúnaðarhéraðið Breiðdal .

Fjarðabyggðarhafnir
Fjarðabyggðarhafnir eru næst stærsta 
höfn landsins, með tæplega þriðjung af 
öllum vöruútflutningi landsmanna og 

óvíða er meiri fiskafla landað hér á 
landi . Átta hafnir eru í rekstri; ein í 
Mjóafirði, á Norðfirði, Eskifirði, Fá-
skrúðsfirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík 
og tvær á Reyðarfirði . Starfsemi hafn-
anna er fjölbreytt og spannar allt frá 
Norðfjarðarhöfn og Mjóeyrarhöfn, sem 
eru með stærstu höfnum landsins, að 
Mjóafjarðarhöfn, sem er með þeim 
minnstu á landinu .

Fjarðabyggðarhafnir þjóna skipum, 
bátum og öðrum sem leið eiga um hafnir 
Fjarðabyggðar eða hafnarsvæðin . Þjón-
usta hafnanna er ætluð útgerðum, fyrir-
tækjum og einstaklingum . Þjónusta er 
veitt allan sólarhringinn . Starfsstöðvar 
hafna eru opnar kl . 8:00-17:00 virka 
daga . Utan vinnutíma er þjónustu sinnt 
með útköllum í vaktsíma viðkomandi 
hafna . Fjarðabyggðarhafnir eru með 

einn dráttarbát í rekstri og er togkraftur 
hans 27,8 tonn . Einnig er vatnsbyssa um 
borð sem afkastar 300 m3 / klst . Um gjald 
fyrir þjónustu dráttarbátsins fer skv . 
gjaldskrá hafnarsjóðs Fjarðabyggðar .

Öll almenn þjónusta
Alla þjónustu er að fá í Fjarðabyggðar-
höfnum . Fjölmörg öflug fyrirtæki eru 
reiðubúin að veita sjófarendum úrvals 
þjónustu, hvort heldur er á veiðarfær-
um, skipum, búnaði eða annarri þjón-
ustu . Þá er úrval af verslunum og þjón-
ustuaðilum í Fjarðabyggð, þar á meðal 
dagvöru- og lágvöruverðsverslanir, 
bankar og heilbrigðisþjónusta .

fjardabyggd .is/hafnir

■  Mjóeyrarhöfn. Fjarðabyggðarhafnir eru með tæplega þriðjung af öllum vöruútflutningi landsmanna. 

Fjarðabyggð – þú ert á góðum stað

■  Frá Norðfirði. Alla þjónustu er að fá í Fjarðabyggðarhöfnum.



83

FJARÐABYGGÐ

H
ér
að

sp
re
nt

Mjóafjarðarhöfn

Norðfjarðarhöfn

Eskifjarðarhöfn

Mjóeyrarhöfn

Reyðarfjarðarhöfn
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Breiðdalsvíkurhöfn www.�ardabyggd.is
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fjarðabyggðarhafnir



84

„Í Framhaldsskólanum í Vestmanna-
eyjum erum við að mennta einstakl-
inga til að takast á við framhaldsnám 
og störf framtíðarinnar. Við erum 
framhaldsskóli í stóru og rótgrónu 
sjávarútvegsplássi og starfsemi skól-
ans tekur talsvert mið af því. Sjávar-
útvegurinn þarf á mjög fjölbreyttu 
starfsfólki að halda og við komum til 
móts við þarfir greinarinnar með al-
mennu bóknámi og vélstjórnarnámi,“ 
segir Helga Kristín Kolbeins, skóla-
meistari Framhaldsskólans í Vest-
mannaeyjum. Skólinn fagnar í ár fer-
tugasta starfsári sínu en hann var 
stofnaður árið 1979 og eru nemendur 
á haustmisseri um 200 talsins. 

Sjávarútvegur og fjórða 
iðnbyltingin
Helga segir störf framtíðarinnar verða 
mjög ólík því sem við þekkjum í dag . Í 
heiminum muni 5 milljónir starfa hverfa 
á næstu árum og muni það setja mark 
sitt á íslenskan vinnumarkað . Gervi-
greind og vélmenni komi til með að leysa 
öll störf sem byggi á endurtekningu og 
þau störf sem verði til krefjist þess að 
einstaklingar hafi víðtæka þekkingu á 
mörgum sviðum, hæfni til að leysa flókin 

og skapandi verkefni og séu gagnrýnir í 
hugsun . Í daglegu máli sé þessi þróun 
kölluð fjórða iðnbyltingin .

„Menntun í sjávarútvegi hefur í hug-
um okkar aðallega mótast af hugmynd-
inni um skipstjórnar- og vélstjórnar-
menntun . Með minnkandi fiskafla er al-
gjör nauðsyn að nýta betur það sem 
kemur úr sjónum og auka verðmæti . Til 
að skapa aukin verðmæti úr minni fisk-
afla þarf nýjar hugmyndir, nýjar lausnir 
og frjótt hugmyndaríkt fólk með mennt-
un við hæfi . 

Í Framhaldsskólanum í Vestmanna-
eyjum höfum við verið að byggja upp 
umhverfi og aðstöðu fyrir skapandi fólk, 
lausnamiðað umhverfi og frjóa hugsun í 
samfélagi sem lifir og hrærist í sjávarút-
vegi sem er í þörf fyrir meira menntað 
fólk . Í skólanum er lögð áhersla á að 
leggja grunninn að starfsfólki sem getur 
borið með sér frumkvöðlahugsun og eru 
því námsgreinar eins og nýsköpun 
komnar í kjarna stúdentsprófsins . Frum-
kvöðlahugsun sem nýtist inn í sjávarút-
vegstengt nám skólans, hugsun sem 
mun skapa okkur ný tækifæri í framtíð-
inni, með meiri verðmætum úr auðlind-
inni .“

Málmiðnaðarkennsla í fremstu röð
Í málm- og vélstjórn er skólinn búinn að 
bæta við fullkomnum tölvustýrðum 
tækjum og hermum og hefur sett sér það 
markmið að aðastaða nemenda sé í 
fremstu röð . Skólinn hefur fengið styrk 
frá Gene Haas Foundation and National 
Institute for Metalworking Skills til að 
efla kennslu málmiðnargreina enn frek-
ar og í bréfinu, sem fylgdi styrkveiting-
unni, er kennurum skólans þakkað það 
mikla framlag sem þeir hafa innt af 
hendi fyrir þróun þessara greina .

„Skólaárin í framhaldsskóla eru mót-
unarár þar sem lagður er grunnur að 
því sem koma skal . Markmið okkar er að 
einstaklingar útskrifist með þá hæfni 
sem fjórða iðnbyltingin gerir kröfur um . 
Ríkari kröfur eru um að við nýtum af-
urðirnar betur og sköpum meiri verð-
mæti úr því sem við höfum . Ef við ætlum 
að vera tilbúin að mæta nýjum tímum og 
nýta þá tækni sem er í boði, þarf miklu 
meira en orðin tóm . Við verðum að láta 
námið vera í forgangi og gera nemend-
urna hæfa til að takast á við þá spenn-
andi tíma sem bíða okkar,“ segir Helga .

fiv .is

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum

Frumkvöðlahugsun í sjávarútvegs-
námi mun skapa ný tækifæri

■ „Markmið okkar er að einstaklingar útskrifist með þá hæfni sem fjórða iðnbyltingin gerir kröfur um. Ríkari kröfur eru um 
að við nýtum afurðirnar betur og sköpum meiri verðmæti úr því sem við höfum,“ segir Helga Kristín Kolbeins, skólameistari 
Framhaldsskólans í Vestmanneyjum.
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Scanbas 365 brúarkerfi 
frá Scanmar

Scanmar búnaður er þekktur fyrir áreiðanleika, endingu og lága bilanatíðni sem á sér ekki hliðstæðu.
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Hver notandi með sinn aðgang

Íslenskt viðmót



86

562 4889

562 4889

Grandagarður 16 · 101 Reykjavík

rafvélaverkstæði - vindingar
skipaþjónusta - raflagnir - viðhald

Sími 552 8710 raftidni@raftidni.is
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Heildarlausnir til lagfæringar 
spennugæða í raforkukerfum 

RST Net býður upp á greiningu, hönnun og uppsetningu 
búnaðar frá MR, þýskum framleiðanda með áratuga 
reynslu í faginu, til að bæta rafgæðin og minnka töp og 
truflanir.

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

Álfhellu 6 

221 Hafnafirði

Sími 577-1050

www.rst.is

Straumur og spenna fyrir síun Straumur og spenna eftir síun
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„Á síðustu árum hefur þróun innan 
sjávarútvegsins verið hröð. Tækni-
framkvæmdir hafa leitt af sér örugg-
ara starfsumhverfi og betri nýtingu á 
verðmætustu auðlind Íslendinga. 
Verkís hefur tekið að sér fjölmörg 
verkefni innan sjávarútvegsins sem 
snúa að stjórnbúnaði og felast mörg 
þeirra í nútímavæðingu skipaflotans. 
Þjónusta okkar á þessu sviði er meðal 
annars forritun, hönnun, ráðgjöf og 
gerð rafmagnsteikninga,“ segir Þór-
ólfur Kristjánsson, rafmagnstækni-
fræðingur hjá Verkís verkfræðistofu. 

Sjálfvirkar stýringar fyrir 
rafstöðvar
Síðustu ár hefur Verkís meðal annars 
séð um stór sjálfvirkniverkefni í fiski-
skipum og landvinnslu ásamt því að 
forrita sjálfvirkar stýringar fyrir raf-
stöðvar . Hingað til hefur áhugi fyrir 
síðarnefndu þjónustunni aðallega komið 
frá viðskiptavinum á landi en Þórólfur 
segist hafa fundið fyrir auknum áhuga 

frá sjávarútveginum að undanförnu . 
„Á landi eru rafstöðvar aðallega not-

aðar til að bregðast við ef rafmagni 
slær út, á stöðum þar sem það getur 
valdið tjóni eða stofnað heilsu og lífi 
fólks í hættu . Stýringin skynjar þegar 
rafmagnið fer af, grípur inn í og ræsir 
rafstöðina til að útvega vararafmagn . 
Því næst heldur stýringin réttum snún-
ingshraða á vélinni á meðan hún þarf 
að vera í gangi, líkt og sjálfskiptingin 
velur heppilegan gír í akstri eftir því 
hvort ekið er upp eða niður brekku,“ út-
skýrir Þórólfur . 

Á sjó eru rafstöðvar aftur á móti allt-
af í gangi, sjá til þess að orkuskilyrðum 
sé fullnægt og streymi orku um skipið 
sé viðhaldið . „Þannig sjá stýringarnar 
til þess að vélin haldist á réttum hraða . 
Jafnvel þó að hlutverk rafstöðvanna sé 
mismunandi eftir því hvort þær eru á 
landi eða sjó er búnaðurinn og hönnun 
við stýringarnar ekki svo ólík,“ bætir 
Þórólfur við .

Gott aðgengi að þekkingu 
„Þegar við höfum lokið við að hanna og 
forrita stýringar í rafstöðvar viljum við 
helst að viðskiptavinurinn þurfi ekki 
meira á okkur að halda, því það þýðir að 
allt virkar sem skildi . En eins og við vit-
um öll getur alltaf eitthvað komið upp á . 
Þá viljum við geta brugðist hratt og ör-
ugglega við og útvegað góðar og skil-
virkar lausnir,“ segir Þórólfur . 

Hann segir að Verkís státi af breiðri 
þekkingu og reynslu . „Hjá Verkís eru 
sterkir rafbúnaðarhópar og meðal ann-
ars fyrrverandi vélstjórar til margra ára 
á fiskiskipum sem geta aðstoðað við út-
tekt á vélbúnaði, innkaup og fleira . Við 
erum líka dugleg að afla okkur meiri og 
dýpri þekkingar,“ segir Þórólfur .

Þegar viðskiptavinir leita til Verkís 
vegna ráðgjafar og hönnunar stýringa 
fyrir rafstöðvar, á landi eða sjó, mæla 
sérfræðingar fyrirtækisins með lausn og 
búnaði sem hentar fyrir hana . Sérfræð-
ingar Verkís hafa forritað búnað frá 
ýmsum framleiðendum en mæla oftast 
með búnaði frá DEIF sem er hannaður 
og framleiddur í Skive í Danmörku . 

Til að mæta eftirspurn eftir þjónustu 
hafa sérfræðingar Verkís því aflað sér 
aukinnar þekkingar á búnaði DEIF, með-
al annars með því að sækja námskeið í 
höfuðstöðvum fyrirtækisins í Dan-
mörku . Þá hefur starfsfólk DEIF einnig 
komið til Íslands og haldið námskeið hjá 
Verkís . Þórólfur segir hann og aðrir sér-
fræðingar hjá Verkís hafi lagt sig fram 
við að koma á beinum tengslum við sér-
fræðinga hjá DEIF og það hafi komið sér 
vel fyrir viðskiptavini verkfræðistof-
unnar . 

„Tækninni fleygir sífellt fram og það 
er bæði spennandi og krefjandi . Við 
fylgjumst grannt með nýjungum í 
stjórnbúnaði og hlökkum til framtíðar-
innar,“ segir Þórólfur að lokum . 

Verkís verður á bás A7 á sýningunni 
Sjávarútvegur 2019 í Laugardalshöll 25 .-
27 . september 2019 .

verkis .is

Verkís verkfræðistofa

Leggja hönd á plóg við 
nútímavæðingu skipaflotans

■  Þórólfur Kristjánsson, rafmagnstæknifræðingur hjá Verkís verkfræðistofu. „Við 
fylgjumst grannt með nýjungum í stjórnbúnaði og hlökkum til framtíðarinnar.“



89

ÞEKKING
Í VERKI

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafafyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu
á öllum sviðum verkfræði og tækni. Verkís hefur á að skipa fjölbreyttum hópi 
sérfræðinga og býður sérhæfða þjónustu í forritun, hönnun og ráðgjöf fyrir 
sjávarútveg.

Okkar umbúðir eru ætlaðar undir matvæli
Vinsamlega skilið tómum umbúðum strax á næsta fiskmarkað

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677                      umb.is
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Góð og örugg siglingatæki eru nauðsynleg. 
Þá er ekki síður nauðsynlegt að viðhaldi þeirra 

sé sinnt af fagmennsku og kunnáttu. 
Félagar Rafiðnaðarsambands Íslands
hafa ávallt verið í fararbroddi í þekkingu 
á raf- og tæknibúnaði og notkun hans. 

Tryggjum öryggi, –skiptum við fagmenn.
Líf getur legið við.

Örugg fjarskipti

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
Stórhöfða 31, 110 Reykjavík. Sími 580-5200, www.rafis.is

Heilsíða_sjávar_Sjávarútvegssýning  10/22/13  9:27 AM  Page 1
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HAGI ehf   Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •       Hagi ehf HILTI

Hágæða 
vinnuföt 
í miklu úrvali
Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Verkfæri og festingar

Mikið úrval af öryggisvörum

Nú fástSnickers vinnuföt í 
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Fjöldi íslenskra og erlendra fyrirtækja sýna allt það nýjasta 
í tækjum og þjónustu við sjávarútveginn.

25. – 27. september 2019

Glæsileg 
sjávarútvegssýning 
í Laugardalshöllinni

Sýningin er opin:
Miðvikudag: 25. sept.  14.00-19.00
Fimmtudag: 26. sept. 10.00-18.00
Föstudag: 27. sept.  10.00-18.00

Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019
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Stígðu ölduna með okkur
Við bjóðum hagnýtt framhaldsnám til alþjóðlegra skipstjórnarréttinda
og stúdentsprófs - Innritun stendur yfir 
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95 Völuteigur 31 • 270 Mosfellsbæ • Sími 561 2211 • borgarplast@borgarplast.is

Frauðkassar
Borgarplast framleiðir frauðkassa fyrir útflutning 
á ferskum fiskafurðum.

Fiskiker sem treystandi er á!
Í tæp 40 ár hefur Borgarplast framleitt endingargóð fiskiker 
sem standast kröfur íslensks sjávarútvegs.

Vottað umhverfisstjórnunar-
kerfi síðan 1999

Vottað gæðakerfi
síðan síðan 1993
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Ísland gegnir formennsku í Norrænu 
ráðherranefndinni í ár. Ber hún yfir-
skriftina „Gagnvegir góðir“ (úr Háva-
málum) sem vísar til vináttu og sam-
starfs Norðurlandaþjóðanna. Áherslu-
mál í formennsku Íslands að þessu 
sinni eru ungt fólk á Norðurlöndum, 
sjálfbær ferðamennska og málefni 
hafsins. Eins gegnir Ísland for-
mennsku í Norðurskautsráðinu árin 
2019-2021 undir yfirskriftinni „Saman 
til sjálfbærni á norðurslóðum“ þar 
sem málefni hafsins eru einnig ein af 
þremur megin áherslunum.

Sjálfbærni og heilbrigði hafsins skipta 
þessi svæði gríðarmiklu máli . Mikilvægi 
hafsins sem uppsprettu verðmæta og 
velferðar og í því að tengja saman bæði 
norðurslóðir og norrænar þjóðir og þær 
breytingar og ógnir sem við stöndum 
frammi fyrir vegna loftslagsvár og 
mengunar hafsins eru ástæða þess að ís-
lensk stjórnvöld veita hafinu og málefn-
um þess veigamikinn sess undir sínum 
formennskuáætlunum .

Undir norrænu formennskuáhersl-
unni „Hafið – Blár vöxtur í norðri“ eru 
þrjú þriggja ára norræn samstarfsverk-
efni sem öll bera yfirtitilinn NordMar . 
Þau eru byggð á undangengnu samstarfi 
Norðurlandanna, svo sem á sviðum sjálf-
bærrar nýtingar hafsins, verndunar 

auðlinda þess, mengunarmála og hins 
bláa lífhagkerfis .

NordMar Plast: Um er að ræða verk-
efni sem vinnur að þróun staðlaðrar að-
ferðafræði til að skilgreina og meta 
plastmengun í höfum, sem er nauðsyn-
legur þáttur í samhæfðu eftirliti, mæl-
ingum og rannsóknum á umfangi plast-
mengunar í höfum, einkum örplasts . 
Þetta er unnið á öflugum samstarfsvett-
vangi, bæði innan sem utan verkefnis-
ins, m .a . með alþjóðlegri ráðstefnu sem 
tengir saman vísindi og stefnumótun til 
framtíðar til að nálgast lausn á plast-
vandamáli heimsins . Verkefnið stendur 
einnig fyrir viðburðum til að auka vit-
und almennings á vandamálinu og 
áskorununum sem við stöndum frammi 
fyrir og leggur fram tillögur til yfirvalda 
um hvernig megi á sem áhrifaríkastan 
hátt berjast gegn og minnka plastmeng-
un í hafi .

Verkefninu er stýrt af Matís . Vefsíða: 
nordmarplastic .com

NordMar BioRefine: Í verkefninu er 
unnið að eflingu bláa lífhagkerfisins, þ .e . 
sjálfbærri nýtingu auðlindarinnar, 
bættri nýtingu hráefna, nýsköpunar og 
verðmætaaukningar . Verkefnið, sem er 
unnið í víðtæku norrænu samstarfi, 

stuðlar að því að efla samstarf og þekk-
ingaryfirfærslu, greina helstu tækifæri 
og ógnanir og vinna að bættu reglugerð-
arumhverfi . Einnig verða tekin skref í 
átt að byggingu blás lífiðjuvers, sem 
mun veita frumkvöðlum og framleiðend-
um aðstöðu og stuðning til að vinna að 
nýsköpun og vinnslu lífmassa úr hafi .

Verkefninu er stýrt af Matís . Vefsíða: 
bluebioportal .com

NordMar Hafnir: Í verkefninu er 
unnið með hafnir sem miðstöðvar ný-
sköpunar, orkuskipta og ferðamennsku 
og stuðlar það að auknu samstarfi milli 
hafna við N-Atlantshafið með því að 
koma á fót öflugum samstarfsvettvangi . 
Verkefnið styður við nýtingu sjálfbærra 
orkugjafa í hafnarstarfsemi, eflir upp-
byggingu hafnartengdrar starfsemi, með 
áherslu á nýsköpun .

Verkefninu er stýrt af NORA . Vefsíða: 
nora .fo

matis .is

Málefni hafsins í forgrunni 
undir íslenskri formennsku

■  Greinarhöfundar og verkefnisstjórar NordMar BioRefine og NordMar Plast, Bryndís Björnsdóttir og Hrönn Ólína Jörunds-
dóttir hjá Matís.



Að sjá verðmæti…
þar sem aðrir sjá þau ekki er einn dýrmætasti hæfileiki sem fólk býr yfir.  
Okkar hlutverk er að auðvelda þeim sem hafa þennan hæfileika að þroska  
og framkvæma hugmyndir sínar, samfélaginu öllu til hagsbóta. 

Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem sinnir fjölbreyttu rannsókna-, þjónustu- og nýsköpunarstarfi í matvæla- og líftækniiðnaði.  www.matis.is
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Frá því sjálfvika tilkynningaskyldan 
var tekin í notkun fyrir um tveimur 
áratugum hefur fyrirkomulag við 
vöktun tekið talsverðum breytingum. 
Fyrsta áratuginn eða svo var notast 
við tækni sem byggði á heimagerðri 
lausn en seinna tók alþjóðlega AIS 
tæknin við sem nú er í notkun

Hringinn í kringum landið eru nú 44 
landstöðvar sem nema AIS merki frá 
skipum og miðla þeim áfram til vakt-
stöðvar siglinga þar sem sjálfvirk kerfi 
og þjálfaðir starfsmenn vakta boðin all-
an sólarhringinn . Komi eitthvað upp á er 
samstundis brugðist við í samræmi við 
verklag sem um það gildir . Þetta fyrir-
komulag hefur margsannað gildi sitt fyr-
ir öryggi sjófarenda . Stöðugt er unnið að 
framþróun kerfanna í vaktstöðinni sem 
og endurbótum á landstöðvunum í þeim 
tilgangi að gera þau öruggari í notkun 
og þétta þjónustusvæðið . 

Einn þáttur í vöktuninni er að öllum 
skipum ber að tilkynna um brottför úr 
höfn en við það hefst vöktunin og henni 
lýkur ekki fyrr en skip kemur aftur til 
hafnar . Lengst af hefur tilkynningin um 
brottför átt sér stað handvirkt um tal-
stöðina . Það hefur reynst vel enda er þá 
í leiðinni kannað hvort talstöðin virki . 
En sjófarendur kölluðu eftir framþróun á 
þessu sviði í takt við nýja tíma og 
breyttar aðstæður . Því var þróað einfalt 
smáforrit fyrir snjallsíma til að tilkynna 
um brottför skipa og báta úr höfn til 
vaktstöðvar siglinga og var það tekið í 
notkun fyrir rúmu ári síðan . Það virkar 
samhliða talstöðinni sem verður heimilt 

að nota eftir sem áður . Sjófarendur hafa 
þá val um með hvaða hætti þeir tilkynna 
brottför úr höfn . Smáforritið sem er öll-
um aðgengilegt, heitir „Vss App“, í „Play 
store“ fyrir Android snjallsíma og „VSS 
Login“ í „App Store“ fyrir Apple snjall-
síma . Því þarf að hlaða niður í snjallsím-
ann áður en notkun hefst . Skipstjóri 
skráir sig inn í forritið með kennitölu 
sinni, tilgreinir síðan skip og fjölda 
manna um borð og skráir skip sitt úr 
höfn en við það sendir forritið brottfar-
artilkynningu til vaktstöðvarinnar . For-
ritið lætur vita ef tilkynning skilar sér 
ekki til vaktstöðvarinnar, t .d . ef síminn 
er utan þjónustusvæðis . Ef ferilvöktun-
arbúnaður viðkomandi skips er óvirkur 
þegar það er tilkynnt úr höfn með þess-
um hætti, fær skipstjóri ábendingu frá 
forritinu um að hafa samband við vakt-
stöð siglinga . Þar er jafnframt áfram 
fylgst með því að skip sem lætur úr höfn 
hafi tilkynnt brottför . Eftir sem áður eru 

sjófarendur minntir á að hafa ávallt 
kveikt á talstöðinni og hafa stillt á neyð-
arrásina, rás 16, og vera vakandi fyrir 
neyðarköllum á henni . 

Eins og áður sagði er stöðugt unnið 
að endurbótum á AIS landstöðvarkerf-
inu . Þannig var til dæmis nýverið reist 
mastur á Flateyri til að þjóna betur sjó-
farendum í utanverðum Önundarfirði . 
Stöðin sem er á Straumnesi á Horn-
ströndum var talvert endurbætt en þar 
eru aðstæður erfiðar enda ekkert raf-
magn frá veitu að hafa og staðurinn 
fjarri mannabyggðum . Rekstur vind-
myllu sem sett hefur verið upp nokkrum 
sinnum gengur ekki vel því þær brotna 
jafnharðan í vetrarverðum . Stór hluti 
orkunnar sem þarf fyrir landstöðina 
kemur því nú frá sólarrafhlöðunum en 
afgangurinn kemur frá rafstöð á staðn-
um . 
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Vökvakerfislausnir 
Vökvadælur, vökvamótorar
og stjórnbúnaður

 
Danfoss hf. Skútuvogi 6, 104  Reykjavík, Sími: 510 4100
www.danfoss.is

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.

Vaktstöð siglinga

Smáforrit til að tilkynna 
um brottför úr höfn

■  Stöðugt er unnið að 
endurbótum á AIS 
landstöðvarkerfinu. 
Hér má sjá núver-
andi staðsetningu 
landstöðvanna.

AIS endurvarpi
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Miðfell
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Sónar ehf. á Hvaleyrarbraut 2 í Hafn-
arfirði er meðal leiðandi fyrirtækja á 
landinu í innflutningi og þjónustu á 
siglinga-, fjarskipta- og fiskileitar-
tækjum fyrir skip og báta. Fyrirtækið 
flytur inn vörur frá heimsþekktum 
framleiðendum s.s. JRC, Sailor, Kaijo, 
SeapiX, Wassp, SeaTel, Raytheon 
Anschutz, Tranberg, Avitech, ComNav, 
Kannad o.fl. Stofnendur Sónar voru 
þeir Vilhjálmur Árnason fram-
kvæmdastjóri og Guðmundur Braga-
son, sölu- og markaðsstjóri en starfs-
menn eru nú átta talsins.

 „Við leggjum metnað okkar í að bjóða 
fjölbreyttar lausnir í siglinga-, fiskileit-
ar- og fjarskiptatækjum, bæði í stærri 
nýsmíðar sem og meðalstóra og smærri 
báta . Í raun getum við boðið allan tækja-
búnað í brúna, myndavélakerfi, sjón-
varps og VSAT búnað, þráðlaust Wi-Fi 
net, IP samskiptakerfi, leitarkastara, 
loftnet og fleira í skip og báta . Við höfum 
alltaf lagt mikla áherslu á að þjónusta 
við tækin sem við seljum sé eins og best 
verði á kosið og finnum að það kunna 
viðskiptavinir okkar vel að meta,“ segir 
Guðmundur í samtali við Ægi . 

Skjáveggur og nýjungar frá JRC.
Sónar er með bása nr . B-4 og B-17 á sýn-
ingunni og mun þar sýna allt það nýj-
asta sem er að finna frá þeirra birgjum . 
Auk starfsmanna Sónars munu erlendir 
fulltrúar framleiðenda verða til skrafs 
og ráðagerða . „Á sýningunni munum við 
m .a . sýna skjávegg frá Avitech en Pacific 
MS skjáveggjakerfið hefur vakið athygli 
fyrir mikla möguleika, áreiðanleika og 
frábært verð . Þessi lausn hefur tekið 
markaðinn með trompi og verið sett upp 
í nýsmíðum og við endurnýjun í eldri 
skipum . Þá sýnum við nýja radarlínu frá 
JRC en JRC hefur sannað sig sem einn 
fremsti radarframleiðandi í heiminum í 
dag . Frá JRC sýnum við einnig nýja tal-
stöð og JLN-652 straummælinn sem hef-
ur fengið frábærar móttökur á íslenska 
markaðnum .“ 

Nýir dýptarmælar frumsýndir
„Á sýningunni munum við frumsýna 
nýja útgáfu fjölgeisla dýptarmælis frá 
SeapiX en hann er nú fáanlegur í 4KW 

útgáfu með enn meira langdrægi en áð-
ur . SeapiX hefur rækilega sannað sig við 
uppsjávarveiðar en einnig með 4KW út-
gáfunni í botnfiskveiðum . Við kynnum 
líka nýja útgáfu af WASSP F3 fjölgeisla 
dýptarmælinum en sífellt fleiri skip-
stjórnendur og útgerðarstjórar gera sér 
grein fyrir hversu öflugir og mikilvæg 
tæki fjölgeisla dýptarmælar eru við fiski-
leit . Frá Kaijo Sonic sýnum við nýlegan 
Split Beam dýptarmæli sem heitir KSE-
310 en 70 kHz útgáfa hans er ein sú öfl-

ugasta af 70 kHz dýptarmælum á mark-
aðnum,“ segir Guðmundur ennfremur .

Myndavélakerfi, sjálfstýringar, 
LED ljós o.fl.
„Við munum sýna ýmsar lausnir í 
myndavélakerfum, m .a . hágæða IP 
myndavélar frá Raymarine og Zavio 
ásamt hitamyndavélum frá FLIR . Þá 
frumsýnum við tvær nýjar og öflugar 
sjálfstýringar, ComNav P4 og Anshutz Pi-
lotStar NX . Frá Tranberg verðum við 
með leitarkastara og LED vinnuljós og 
einnig nýjungar í GMDSS og VSAT bún-
aði frá Sailor og Sea Tel . Það verður 
margt spennandi í boði hjá okkur og við 
hvetjum skipstjórnendur og útgerðar-
menn til að kíkja við og kynnast því bet-
ur . Við hjá Sónar ætlum að hafa létt yfir 
þessu og hlökkum mikið til að taka á 
móti sýningargestum,“ segir Guðmundur 
að lokum .

sonar .is

Heildarlausn siglinga-
tækja hjá Sónar

■ Guðmundur Bragason, sölu- og markaðsstjóri við Avitech skjávegginn.

■  Nýr Kaijo KSE-310 Split Beam 
dýptarmælir verður frumsýndur á 
sýningunni.
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F3 & F3X FJÖLGEISLA DÝPTARMÆLAR

Ný endurbætt útgáfa af Wassp F3.

Wassp F3X með auknum sendikrafti.

CHIRP breiðbands dýptarmælir.

224 sendigeislar — 120° þversniðsbreidd.

Stærða- og þéttnigreining fiskitorfa.

Uppfærslutilboð í Wassp F3X!

Einfaldur í notkun.

Sýnir 120° x 120° svæði undir skipinu.

Raungreining fisks í kringum og undir skipi.

Nákvæm stærðar- og tegundagreining fisktegunda.

Nákvæm greining botngerðar, botnlags og botnhörku.

Fullkomin veltuleiðrétting innifalin í búnaði.

Hefur reynst frábærlega við uppsjávar- og botnfiskveiðar.

Fáðu rétta
heildarmynd

– af botni og
fiskitorfum!

Fáðu rétta
heildarmynd

– af botni og
fiskitorfum! NÝ

ÚTGÁFA!

SEAPIX ÞRÍVÍDDARSÓNAR

Ný fjarskiptalína sem er einföld í notkun.

Allar talstöðvar með upptöku og 
endurspilun á kölluðum skilaboðum.

Sónar er umboðsaðili SAILOR á Íslandi.

Fáðu tilboð í SAILOR hjá okkur í nýsmíðar 
eða þegar uppfæra þarf eldri búnað.

Verðið kemur á óvart!

FREMSTIR Í FJARSKIPTUM

w
w

w
.godverk.is

HEILDARLAUSN
           í siglingatækjum

Sónar ehf
Hvaleyrarbraut 2
220 Hafnarfjörður
Sími 512 8500
sonar@sonar.is
www.sonar.is

Nýr black Box radar, fáanlegur í X-band og S-band.

Ný tækni gerir smæstu báta mjög sýnilega.

Ný tækni tryggir einstaka virkni á styttri skölum.

Ný tækni á clutterum bætir virkni í slæmum veðrum og sjó.

Kortaoverlay mögulegt á radarmynd.

Hægt að tengja við Wide Screen skjái.

JMR–5400 RADAR

– ekki sætta þig við annað!
gæðatæki

NÝTT!

SERVICE PARTNER

NÝ 4KW

ÚTGÁFA!
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Skipum er bannað að veiða með veiðarfærum sem 
fest eru í botni eða dregin eftir honum, svo sem 
netum, botnvörpum og þesslegum á svæðum þar sem 
háspennusæstrengir liggja. Svæði það sem hér er átt við 
er vanalega 200m belti hvoru megin sæstrengsins.

Á landtaksstöðum sæstrengja eru hringlaga spjöld sem 
fest eru á stangir. Gerð merkjanna er sýnd hér fyrir ofan. 
Þegar merki ber saman í lóðréttri línu, er skipið sem næst 
því að vera yfir sæstrengnum eða á miðju bannsvæðisins.

Aldrei má reyna að losa skip við sæstreng með því að höggva strenginn í sundur. Það getur 
valdið manntjóni vegna raflosts eða alvarlegum brunasárum.

Ef skip í nauð þarf að leggjast að akkeri á bannsvæði, þar sem sæstrengur liggur, eða skip 
rekur á sæstreng, ber að draga akkerisfestina varlega inn.

Ef vart verður við að akkerið hefur fest á sæstreng, til dæmis þannig að drátturinn verður 
stöðugt þyngri eða menn finna að akkerið rennur til, ber að slaka keðjunni varlega út aftur, 
setja við hana dufl og losa hana frá skipinu ef mögulegt er. Slíkt ber að tilkynna til RARIK 
án tafar.

Komi sæstrengur óvart upp úr sjó á akkeri, má reyna að losa hann af akkerinu með því 
að bregða kaðli undir strenginn meðan akkerið er látið síga undan honum. Slíkt ber þó að 
tilkynna réttum aðilum án tafar, þar sem strengurinn getur hafa skaddast við hnjaskið enda 
þótt áverkar séu ekki sjáanlegir á ytra borði hans.

Sæstrengir

RARIK ohf.   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

AÐVÖRUN
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„Við hjá Samhentum vinnum stöðugt 
að þróun umhverfisvænna umbúða og 
þær áherslur birtast í okkar vöruúr-
vali og hvernig við getum sem best 
stuðlað að verndun umhverfisins. Við 
höfum jafnframt í huga að okkar við-
skiptavinir eru að framleiða hágæða-
afurðir og því er okkar hlutverk stórt 
í því að varðveita gæði vörunnar með 
góðum umbúðum og vernda hana sem 
best fyrir því langa ferðalagi sem get-
ur verið frá framleiðanda til neyt-
anda. Í umbúðum þurfum við því að 
horfa til marga þátta í senn,“ segir 
Brynjar Viggósson, framkvæmdastjóri 
sölusviðs Samhentra.

CoolSeal svarar kalli tímans
Samhentir hafa um skeið kynnt kassa, 
CoolSeal, til flutnings á ferskfiski sem 

eru úr polypropylene . „Öll umræða um 
óhóflega notkun plasts er af hinu góða 
en hvað umbúðir varðar þurfum við að 
átta okkur á því að plast er ekki sama og 
plast . Er ekki líka rétt að spyrja hvort 
núverandi umbúðir séu þær „réttu“, eru 
gæði umbúðanna næg til að stuðla að 
minni matarsóun og hvað með fræðslu 
til almennings gagnvart umgengi fólks 
og hegðun í okkar náttúrulega um-
hverfi? CoolSeal kassinn sem við höfum 
verið að þróa er úr 100% endurvinnan-
legu efni og hann kemur ósamsettur til 
viðskiptavinarins sem gerir hann gríð-
arlega hagkvæman í flutningi þar sem 
umbúðirnar taka lítið pláss . Samkvæmt 
okkar upplýsingum þá útheimtir fram-
leiðslan á kassanum minni orku en þegar 
um framleiðslu úr frauðplasti er að 
ræða . Síðan býður CoolSeal kassinn upp 

á mikla hagræðingu með því að rúma 
meira en áður þekkist sem þýðir meiri 
þyngd per bretti og þar með meiri þyngd 
í flutningseiningu . Loks ber að geta þess 
að mjög auðvelt er að prenta á kassann 
sem gerir hann að góðum kosti í mark-
aðslegum tilgangi . Þetta er því afbragðs 
lausn að okkar mati .“

Markaðurinn tekur við sér
Brynjar segist finna vel á viðbrögðum 
markaðarins að útflytjendur fylgist vel 
með þessari lausn Samhentra . „Við erum 
farin af stað með nokkrum viðskiptavin-
um, aðrir eru í prufufasa og enn aðrir 
fylgjast grannt með þessari lausn, sem 
er skiljanlegt þar sem viðskiptavinirnir 
erlendis verða sífellt áhugasamari um að 
umbúðirnar séu endurvinnanlegar . Þeir 
horfa í vaxandi mæli á alla þætti vöru-
kaupanna, þ .e . gæði og framleiðslu vör-
unnar sjálfrar, flutninginn og umbúðirn-
ar . Allt er þetta ein heild og hver hlekkur 
í henni þarf að vera sterkur . Við viljum 
því rækja okkar hlutverk á umbúðasvið-
inu sem best í þágu okkar viðskiptavina . 
Þess vegna erum við sannfærð um að 
CoolSeal kassinn sé besti kosturinn hvað 
umbúðir varðar fyrir ferskan fisk og við 
sjáum að víða erlendis er honum tekið 
fegins hendi . Sérstaklega á þetta við um 
markaðina vestra en í mörgum borgum 
og fylkjum Bandaríkjanna er einfaldlega 
verið að banna frauðplast með öllu af 
umhverfisástæðum .“

Afurðin er orðin kælimiðill
Við spyrjum Brynjar út í einangrunar-
gildi CoolSeal kassans og hann svarar 
því til að það sé ekki lengur áhuggjuefni, 
sé rétt staðið að hlutunum . Og hvað sjó-
flutninga varðar þá hefur Brynjar ekki 
nokkrar áhyggjur! Kassinn sé með tvö-
faldri langhlið sem auki mjög á einangr-
unargildið . „Síðan verðum við að hafa í 
huga að allri kælitækni hefur fleygt mjög 
fram á síðustu 5-10 árum . Allt frá því 
fiskurinn er dreginn úr sjó og þar til 
hann hefur verið fluttur í verslanir er-
lendis er afurðin sjálf með undirkælingu 
orðin kælimiðillinn . Með þessum fram-
förum og réttum vinnubrögðum reynir 
því ekki eins mikið á einangrunargildi 
umbúðanna og áður var,“ segir Brynjar .

Auk lausna Samhentra á umbúðasvið-
inu rekur fyrirtækið Vörumerkingu sem 
sérhæfir sig í framleiðslu límmiða, staf-
rænni prentun, áprentuðum plastfilmum, 
állokum og álfilmum, hvort heldur er 
fyrir sjávarútveg og annan matvælaiðn-
að eða aðrar atvinnugreinar .

samhentir .is

Samhentir ehf.

Áhersla á umhverf-
isvænar umbúðir

■  Brynjar Viggósson, framkvæmdastjóri sölusviðs Samhentra: „Við teljum Cool 
Seal kassann vera umhverfisvænstu lausnina þegar kemur að útflutningi á 
ferskum fiski en hann er úr 100% endurvinnanlegu efni.“



105
Suðurhraun 4 • 210 Garðabæ • Furuvöllum 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax:  575  8001 • www.samhentir.is
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L Í M M I ÐA P R E N T U N UMBÚÐALAUSNIR

UMBÚÐIR & PÖKKUN
ERU OKKAR FAG

FERSKFISKKASSAR SEM ERU
100 % ENDURVINNANLEGIR .1

00

% RECYCLABLE.100% RECYCLABL
E

CoolSeal kassinn er umhverfisvænn og því 
góður valkostur í stað frauðplastkassa

Gámakassi, vélreistur 
með styrkingu í hornum 

skýr og góð prentun.

Nýr flugkassi, tvöföld langhlið 
sem tryggir meiri styrk og 
betri einangrun.
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Hágæða vörur fyrir sjávarútveginn 
og iðnaðinn í yfir 30 ár

MIÐHRAUNI 15 · 210 GARÐABÆ · SÍMI 561 2666 · FAX 562 6744 · vorukaup@vorukaup.is · www.vorukaup.is
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Metnaður og þjónusta í þína þágu

HNÍFALOKAR · RENNILOKAR · SPJALDLOKAR · KEILULOKAR 
SÍÐULOKAR · BOTNLOKAR · EINSTEFNULOKAR · KÚLULOKAR · SÍUR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»  Frábær þjónusta við 
skip og báta

» Löndunarþjónusta
» Fiskmarkaður
» Vélsmiðjur
» Ísstöð
» Flutningafyrirtæki

www.dalvikurbyggd.is/hafnir

Hafnir
Dalvíkur-
byggðar
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Smíðum flest til útgerðar
s.s. flapastýri, flapsa, netaspil, 
kúlukalla, sleppibúnað fyrir gúmmíbáta, 
sylgjur og margt fleira.

Kársnesbraut 88
200 Kópavogi
Símar 897 2916 & 564 3096
Netfang: gimburey@simnet.is

Vélsmiðja ehf.



Hvalur hf.
Reykjavíkurvegi 48
220 Hafnarfjörður

Viðarhöfða 6 - Reykjavík

Félag
skipstjórnar-
manna

Gjögur
Kringlunni 7 - 103 Reykjavík

Sigurbjörn ehf.
Grímsey

Fiskmarkaður 
Þórshafnar ehf.

Kraftmikill sjávarútvegur er þjóðarhagur
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S: 566-6666Krókhálsi 6, 110 RVK

100m Dýpi 45° +/-
upp / niður

4K
upptaka

2 Klst
Rafhlaða

Bakpoki
Fylgir

Dýptar lás 2x Ljós

DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL
- Hitamyndavél
- 4K upptaka
- 31 mín  ugþol
- 4 km drægni
- Árekstrarvörn

- Aukahlutir í pakkanum:
- Ljós, Hátalari og blikkljós
- Fjarstýring
- Batterí og hleðslutæki
- Harðskeljataska

„Dronefly ehf tók nýverið í sölu kafbát 
sem hefur farið sigurför um heiminn 
og er í dag mest seldi kafbáturinn í 
sínum stærðarflokki. Kafbáturinn er 
frá Chasing Innovation og heitir 

Gladius Mini ,“ segir Arnar Þór Þórs-
son, framkvæmdastjóri Dronefly ehf.

Gladius Mini kafbáturinn hefur allt að 
tveggja klukkustunda rafhlöðuendingu í 
notkun . Hann er búinn myndavél sem 

tekur upp myndbönd í 4K upplausn og 
12MP ljósmyndir ásamt tveimur 1200 lúm 
ljóskösturum . Drægni bátsins er allt að 
200 m og getur hann kafað á allt að 100 
m dýpi . Fjarstýring fylgir bátnum sem er 
svipuð því sem menn þekkja úr öðrum 
drónum og hægt er að streyma í fjórar 
spjaldtölvur eða síma í einu en einnig er 
hægt að senda myndabandsstreymi 
beint úr kafbátnum yfir 4G internet . 
„Hann er einfaldur í notkun og honum er 
stýrt með appi á sama máta eins og 
flestum drónum í dag . Á Norðurlöndun-
um hefur hann slegið í gegn, m .a hjá 
björgunarsveitum, fyrirtækjum í fiskiðn-
aði, bátaeigendum og áhugamönnum,“ 
segir Arnar Þór . 

Fyrirtækið Dronefly ehf . selur einnig 
flugdróna af ýmsu tagi og liggur sér-
staða fyrirtækisins í þekkingu á öllu sem 
við kemur drónum, fullbúnu verkstæði 
ásamt því að bjóða upp á námskeið með 
viðurkenndu námsefni fyrir dróna .

dronefly .is

Kafbátur! Bylting í eftirliti og 
myndatöku í sjó og vatni 

■  Gladius Mini er fjarstýrður drónakafbátur sem nýtist víða, m.a. hjá útgerðum, 
bátaeigendum, fiskeldisfyrirtækjum og björgunarsveitum.
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Sjávarútvegsfréttaveita Ritforms ehf. 
hefur nú fengið nafnið Auðlindin en 
hún hefur um árabil verið rekin undir 
nafninu Kvótinn. Nýtt nafn er liður í 
þróun veffrétta síðunnar sem daglega 
er uppfærð og má þar fylgjast með 
öllu því helsta sem er að gerast í ís-
lenskum sjávarútvegi. Ritstjóri Auð-
lindarinnar er Hjörtur Gíslason og er 
hann með aðsetur í Grindavík.

Lýsandi heiti
„Okkur þótti nafnið Auðlindin vera hent-
ugt og lýsandi heiti á vef þar sem fjallað 
er um undirstöðuatvinnugrein þjóðar-
innar, sjálfa sjávarútvegsauðlindina . 
Markmið okkar er að efla þjónustu Auð-
lindarinnar á frétta- og upplýsingasvið-

inu skref fyrir skref næstu misseri . Með 
þeim miðlum Ritforms ehf . þar sem 
fjallað er um sjávarútveginn, Auðlind-
inni, Ægi og Sóknarfæri, bjóðast auglýs-
endum einnig mikil tækifæri á einum 
stað til að ná augum og eyrum í þeirra 
sem starfa í íslenskum sjávarútvegi,“ 
segir Valþór Hlöðversson, framkvæmda-
stjóri Ritforms . 

Blöð fyrir atvinnulífið
Ritform ehf . á og rekur einnig sjávarút-
vegstímaritið Ægi, sem selt er í áskrift 
og gefur út blaðið Sóknarfæri í sjávarút-
vegi sem dreift er reglulega til allra fyr-
irtækja í landinu . Þá gefur Ritform út 
tímaritið Cool Atlantic sem dreift er á 
sjávarútvegssýningum erlendis, m .a . í 

Pétursborg, Murmansk og Brussel . Auk 
þess gefur Ritform út ýmsa aðra miðla 
sem tengjast atvinnulífinu . Ritstjóri Ægis 
og Sóknarfæris er Jóhann Ólafur Hall-
dórsson á Akureyri en auglýsingastjóri 
allra miðla Ritforms er Inga Ágústdóttir .

Velkomin í básinn!
„Við bjóðum alla gesti hinnar stórbrotnu 
sjávarútvegssýningar í Laugardalshöll 
að koma við í bás C-3 í anddyri hallar-
innar og kynna sér sjávarútvegsútgáfu 
Ritforms,“ segir Valþór að lokum .

ritform .is

Ritform fjallar um sjávarútveginn

Vefurinn auðlindin.is í loftið

  Auðlindin er fréttavefur um hvaðeina sem varðar sjávarútvegsauðlindina. Það er Hjörtur Gíslason, margreyndur sjávarút-
vegsblaðamaður sem ritstýrir síðunni.

SóknarfæriÆGIRÆGIR
T Í M A R I T  U M  S J Á V A R Ú T V E G  Í  1 0 0  Á R



Auglýsingar: Inga Ágústsdóttir - GSM 898 8022 - inga@ritform.is

Dreift frítt 
í skip og báta

Ný bók
2020
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„Ísland er okkar heimamarkaður en 
við horfum til mikilla tækifæra í auk-
inni sölu á erlendum mörkuðum enda 
hefur viðskiptavinum okkar erlendis 
fjölgað mikið. Náið samstarf sjávarút-
vegs- og tæknifyrirtækja hefur gert 
íslenskan sjávarútveg að þeim 
fremsta í heiminum. Það er því engin 
tilviljun að horft sé til Íslands þegar 
leitað er að besta búnaðinum,“ segir 
Björg Finnbogadóttir, verkefnastýra 
hjá fyrirtækinu Vélfagi ehf. Fram-
leiðsla og samsetning fiskvinnsluvéla 
fyrirtækisins er í Ólafsfirði en skrif-
stofur og þróunarsetur á Akureyri 
þar sem Vélfag hefur nýverið fjárfest 
í stærra húsnæði til að mæta fyrirætl-
unum um vöxt í starfseminni og fjölg-
un spennandi tæknistarfa fyrir bæði 
iðn- og háskólamenntað fólk. 

Áhersla á framleiðslu og sölu
Auk flökunarvéla framleiðir Vélfag haus-
ara og roðdráttarvélar fyrir bolfisk, 
bæði tölvustýrðar og mekanískar . Þá 
hefur fyrirtækið þróað og afhent á þessu 
ári hina nýju M521 hausara/klumbu-
skurðarvél sem er þróuð til að taka haus 
og/eða klumbu af bolfiski fyrir flökun . 

Á síðustu árum hefur fyrirtækið þró-

að tölvustýrða TakeControl gæða- og 
stjórnkerfið fyrir sínar vélar og er þeim 
stjórnað með snertiskjá . Hægt að kalla 
fram og vinna með upplýsingar og still-
ingar með einföldum hætti . Með betri yf-
irsýn á ástand vélbúnaðarins er fyrir-
byggjandi viðhald einnig tryggt, lengri 
uppitími og betri nýting . Með TakeCont-
rol er einnig hægt að fjartengjast vélun-
um hvar sem er í heiminum og veita 
þjónustu við þær yfir netið . 

„Nú er komið að því að fjölga spenn-
andi, fjölbreyttum störfum í fyrirtækinu 
og leggja enn meiri áherslu á framleiðslu 
og sölu á okkar búnaði jafnt í heildar-
lausnum sem stökum vélum, eftir því 
sem við á . Aðal áherslan verður sem fyrr 
í hjarta framleiðslunnar og tæknilegri 
þróun vélanna enda mörg spennandi 
þróunarverkefni framundan,“ segir 
Björg .

Fyrsta stóra heildarlausnin afhent 
til Rússlands
Á þessu ári afhenti Vélfag sína fyrstu 
stóru heildarlausn í Rússlandi, sem er 
hluti af stórum samningi sem íslenska 
fyrirtækið Valka ehf . var með fyrir bún-
að í nýja fiskvinnslu . Vélfag ehf . sá um 
vélbúnað fyrir innmötun, hausun, flök-

un og roðdrátt . TakeControl stýrikerfið 
var aðlagað fyrir þessa heildarlausn og 
sérhannað palla- og færibandakerfi 
tryggir bæði aðgengi að vélum og flutn-
ing fisksins innan línunar með sem 
minnstu hnjaski . 

„Vélfag hefur náð góðum árangri í 
markaðssetningu hér heima á síðustu 
árum, fyrst á sjó og svo í landvinnslum 
en vaxtartækifæri okkar felast í útflutn-
ingi . Eins og staðan er núna finnum við 
fyrir mikilli eftirspurn frá Austur-Evr-
ópu og ekki síst Rússlandi þar sem er 
metnaður og fjármagn til að byggja 
tæknivæddar landvinnslur á borð við 
nýjustu vinnslurnar hér á landi . Það eru 
gífurlega spennandi tímar framundan á 
hinum alþjóðlega sjávarútvegsmarkaði . 
Við sjáum aukna áherslu á bæði nýtingu 
og gæði á því dýrmæta hráefni sem fisk-
ur er . Á sama tíma er mikil vöntun á sér-
hæfðu starfsfólki hvert sem litið er og 
aukin þörf á sjálfvirkni . Aðstæður fyrir 
fyrirtæki eins og Vélfag gætu hreinlega 
ekki verið meira spennandi,“ segir Björg .

velfag .com

■  Vélfag stefnir að vexti og fjölgun starfa á næstu misserum. Hér eru Björg Finnbogadóttir, verkefnastýra (lengst til vinstri) 
og eigendur fyrirtækisins, þau Ólöf Ýr Lárusdóttir og Bjarmi Sigurgarðarsson, við nýja starfsstöð Vélfags á Akureyri en þar 
verða skrifstofur og öflug þróunardeild. 

Vélfag stefnir á vöxt með stóraukn-
um útflutningi fiskvinnsluvéla
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Aðalskrifstofur - Hönnun - Þróun - Framleiðsla - Sala:  
Baldursnes 2 - 603 Akureyri

Flökunarvél Flökunarvél Bolfiskhausari Roðdráttarvél

Samsetning - Þjónusta - Varahlutalager - Námskeið:  
Múlavegi 18 - 625 Ólafsfirði

Vélfag hannar og framleiðir fullbúnar lausnir fyrir 
stórar og smáar bolfiskvinnslur í landi og á sjó

Innmötun, hausun, flökun og roðfletting leyst sem ein heild eða 
stakar vélar og öllu stjórnað af     stýrikerfinu okkar.
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„Við hjónin höfum rekið þetta sem 
fjölskyldufyrirtæki frá árinu 2004 og 
leggjum áherslu á átaks- og víra-
lengdarmæla fyrir togskip og línu-
dráttarkerfi fyrir línubáta. Við höfum 
þjónað íslenska flotanum eins og við 
getum en einnig selt okkar búnað í 
fjölda skipa erlendis, m.a. til Rúss-
lands, Færeyja, Írlands, Kanada og 
Brasilíu,“ segir Heimir Berg Gíslason 
en hann á og rekur HBG þjónustuna 
ásamt konu sinni, Sólrúnu Oddnýju 
Hansdóttur.

Ýmsir möguleikar
Það var árið 2006 sem HBG þjónustan 
ehf . keypti Trawl Tec 2000 kerfið af 
VAKA fiskeldiskerfi . Trawl Tec 2000 hefur 
verið notað í togskipum víða um heim 
með góðum árangri . Þessi búnaður 
tryggir að troll skipsins helst fullopið 
þótt það taki skarpar beygjur og einnig 
þegar er togað í hliðarstraumi . „Þetta 
byggist á mælum sem staðsettir eru í 
blökkunum og gefa nákvæmar upplýs-
ingar um álagið á vírana og gefa merki 
upp í brú ef það fer yfir viss mörk . Þann-
ig er hægt að stýra álaginu í toginu og 
einnig breyta hraða skipsins til að togið 
heppnist sem best,“ segir Heimir Berg . 
Seine Tec 2000 byggir á sama hugbúnaði 
og Trawl Tec 2000 og hannað fyrir 
snurðvoðarbáta (dragnót) .

HBG þjónustan selur og framleiðir 
einnig línudráttarkerfi fyrir línubáta 
undir merkinu Line Tec 2000 og fyrir 
snurvoðarbáta en það kerfi heitir Seine 
Tec 2000 . Skipstjórnendur segja búnað-
inn spara mikinn tíma og eldsneytis-

notkun hafi minnkað um 10-15% þar sem 
stjórnendur geta stýrt átakinu betur við 
veiðarnar .

Að undanförnu hafa kerfin frá HBG 
þjónustunni verið sett um borð í nokkur 
íslensk skip . Snurvoðarbáturinn Sax-
hamar er með Seine Tec 2000 og Line Tec 
2000 var sett um borð í tvo báta Odda á 
Patreksfirði, Núp BA og Patrek BA, fyrir 
nokkrum árum . Þá má einnig nefna að 
Trawl Tec 2000 hefur verið notað með 
góðum árangri um borð í togveiðiskipinu 
Friðriki Sigurðssyni ÁR, sem gert er út 
frá Þorlákshöfn . Skipið stundar m .a . 
humarveiðar og nú nýverið sæbjúgna-
veiðar .

Markaður um allan heim
„Heimamarkaðurinn skiptir miklu máli 
en að undanförnu höfum við selt kerfi 

víða um heim, m .a . tvö línudráttarkerfi 
til Færeyja og trollkerfi í skip á Írlandi 
sem stundar veiðar með tveimur troll-
um . Þá fór nýlega búnaður frá okkur um 
borð í tvö skip í Brasilíu sem stunda 
saman tvíburaveiðar .“

Heimir segir að fyrirtækið leggi 
áherslu á sýningar við markaðssetning-
una og hann sæki þær víða um heim . 
„Við verðum á bás A-1 á Íslensku sjávar-
úrvegssýningunni í Laugardalshöll og í 
næsta mánuði verður sjávarútvegssýn-
ing, DANFISH 2019 í Álaborg, í Dan-
mörku . Það er því nóg að sýsla og gaman 
að kynna lausnir fyrir sjávarútveginn 
sem koma öllum til góða,“ segir Heimir 
Berg að lokum .

hbg .is

Kostir Trawl Tec 2000
» Mælir togálagið og lengd víranna

»  Reiknar út toghraða miðað við 
hraða skipsins

»  GPS tenging

»  Dregur úr eldsneytiskostnaði

»  Minnkar álag á gírbúnað

»  Hentar öllum togskipum

HBG þjónustan

Kerfi til að stýra álagi 
við togveiðar

■  Núpur BA 69 veiðir með góðum árangri og nýtir sér Line Tec 200 kerfið frá HBG 
þjónustunni.

■  Snurvoðarbáturinn Saxhamar SH 50 er með Seine Tec 2000.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

N Ý R  R A N G E R

L O K S I N S  K O M I N N !
F R U M S Ý N D U R  L A U G A R D A G I N N  0 5 . 1 0

Ranger Wildtrak Double Cab 4x4 sjálfskiptur
Verð frá 7.690.000 kr.

Nýr Ford Ranger fæst í þremur búnaðarútfærslum eða Raptor og Wildtrak með 
213 hestafla sparneytinni dísilvél sem togar 500 Nm og nýrri háþróaðri 10 gíra 
sjálfskiptingu og XL útfærslu með 170 hestafla sparneytinni dísilvél sem togar 
420 Nm og 6 gíra beinskiptingu.
Ranger Raptor Double Cab 4x4 sjálfskiptur, verð frá 9.990.000 (sérpöntun)
Ranger XL Double Cab 4x4 beinskiptur, verð frá 6.490.000 (sérpöntun)

NÝR FORD RANGER
Nýr Ford Ranger, mest seldi pallbíll í Evrópu, er sérstaklega vel byggður í alls 
konar verkefni hvort sem er í vinnu eða áhugamálin, og er með enn meiri tækni 
en nokkru sinni fyrr.  Þú upplifir öryggi í hvaða akstursaðstæðum og umhverfi 
sem er.

Ríkulegur staðalbúnaður 
Ranger Wildtrak Double Cab 
4x4 sjálfskiptur

• Dráttargeta 3.500 kg
• Veghæð 23,2 cm
• Árekstrarvari að framan, nemur einnig gangandi og 
 hjólandi vegfarendur
• Veglínuskynjari
• Umferðaskiltalesari
• Nálægðarskynjarar að framan og aftan
• Bakkmyndavél
• FordPass samskiptakerfi með netttengingu
• Upphitanleg fram- og afturrúða
• SYNC3 raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu í 112
• Íslenskt leiðsögukerfi
• Driflæsing á afturdrifi
• Lyklalaust aðgengi og starthnappur
• Hlífðarplötur fyrir vél og eldsneytistank
• Xenon aðalljós með LED lýsingu
• ESC stöðugleikastýrikerfi
• Regnskynjari í framrúðu
• Eyðsla frá 9,3 l/100

Ford tekur þig lengra
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Ranger

Nýr Ranger heilsíða A4 blæðandi 20190916.indd   1 16/09/2019   16:44
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