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Nýtt fiskveiðiár og
sjávarútvegssýning

Í sjávarútvegi eru stærstu tímamótin þegar 
nýtt fiskveiðiár hefst þann 1. september. 
Hvað sem tautar og raular byggjum við 
Íslendingar að stórum hluta okkar hagsæld 
á sjávarafla, vinnslu og sölu fiskafurða. Og 
svo hefur verið um langt skeið en vissulega, 
og því betur, hafa fleiri traustar stoðir 
byggst upp í atvinnulífinu við hlið hennar. 

Úthlutun úthlutaðra aflaheimilda hefur um 
margra ára skeið fylgt vísindalegri ráðgjöf 
byggðri á stofnmælingum og rannsóknum 
Hafrannsóknastofnunar. Um það vinnulag 
er nokkuð almenn sátt þó vitanlega geti 
verið deildar meiningar um hvort í vísinda-
legri vinnu sé tekið nægjanlegt tillit til 
reynslu sjómanna og fleiri þátta. Fullkomin 
sátt verður vísast aldrei um hvaða að-
ferðum skuli beitt. Mikilvægast er fyrir 
fiskveiðiþjóðina að nýta fiskistofnana með 
sjálfbærum hætti. 

Eitt af einkennum sjávarútvegs í gegnum 
tíðina eru sveiflur í fiskveiðum sem stund-
um má skýra með of mikilli sókn, þó fleira 
hafi augljóslega áhrif. Síldin kom og fór á 
sínum tíma og um sveiflur í loðnuveiðum 
þarf ekki að fjölyrða. Kastljósið hefur í 
auknum mæli beinst að áhrifum loftslags-
breytinga á þróun fiskistofna og sá þáttur 
verður vafalítið enn stærri breyta í haf- og 
fiskirannsóknum komandi ára. 

Þó svo að á nýbyrjuðu fiskiveiðiári sé 
samdráttur í úthlutuðum aflaheimildum í 
heild sinni þá er staða okkar mikilvægustu 
tegundar, þorsksins, með ágætum og 
aukning í aflaheimildum þeirrar tegundar 
sem nemur 7000 tonnum frá fyrra fisk-
veiðári. Stærsta spurningin er loðnustofn-
inn, bæði vegna veiðanna og líka mikilvægis 
hennar fyrir lífríkið og ekki síst viðgang 
þorskstofnsins. 

Framundan er stór og mikil sjávarútvegs-
sýning í Laugardalshöll, Sjávarútegur 2019/
Iceland Fishing Expo. Hér í blaðinu er 
talsvert fjallað um sýninguna og sú um-
fjöllun endurspeglar þá miklu fjölbreytni 
sem verður í sýningarsölum Laugardals-
hallar dagana 25.-27. september. Fjölbreyti-
leiki sem er einmitt aðalsmerki greinarinnar 
sjálfrar. Sýning sem þessi er viðburður sem 
skiptir greinina máli, vettvangur þar sem 
„allir í greininni hittast“, líkt og fram-
kvæmdastjóri sýningarinnar orðaði það. Og 
ekki bara fólk í greininni heldur er sýningin 
einnig gullið tækifæri fyrir áhugafólk sem 
ekki lifir og hrærist í sjávarútvegi frá degi til 
dags að kynnast greininni með þessum 
hætti. Því er kjörið að heimsækja Sjávarút-
veg 2019 í Laugardalshöll. 

Jóhann Ólafur Halldórsson
ritstjóri skrifar.

Sjávarútvegsfréttaveita Ritforms 
ehf. hefur nú fengið nafnið Auð-
lindin en hún hefur um árabil ver-
ið 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 
Auðlindarinnar er Hjörtur Gísla-
son og er hann með aðsetur í 
Grindavík.

Lýsandi heiti
„Okkur þótti nafnið Auðlindin 
vera hentugt og lýsandi heiti á vef 
þar sem fjallað er um undirstöðu-
atvinnugrein þjóðarinnar, sjálfa 
sjávarútvegsauðlindina. Markmið 
okkar er að efla þjónustu Auðlind-
arinnar á frétta- og upplýsingasvið-
inu skref fyrir skref næstu misseri. 
Með þeim miðlum Ritforms ehf. 
þar sem fjallað er um sjávarútveg-
inn, Auðlindinni, Ægi og Sóknar-
færi, bjóðast auglýsendum einnig 
mikil tækifæri á einum stað til að 
ná augum og eyrum í þeirra sem 
starfa í íslenskum sjávarútvegi,“ 
segir Valþór Hlöðversson, fram-
kvæmdastjóri Ritforms. 

Blöð fyrir atvinnulífið
Ritform ehf. á og rekur einnig sjáv-
arútvegstímaritið Ægi, sem selt er í 
áskrift og gefur út blaðið Sóknar-
færi í sjávarútvegi sem dreift er 
reglulega til allra fyrirtækja í land-
inu. Þá gefur Ritform út tímaritið 
Cool Atlantic sem dreift er á sjáv-
arútvegssýningum erlendis, m.a. í 
Pétursborg, Murmansk og Brussel. 
Auk þess gefur Ritform út ýmsa 
aðra miðla sem tengjast atvinnulíf-
inu. Ritstjóri Ægis og Sóknarfæris 
er Jóhann Ólafur Halldórsson á 
Akureyri en auglýsingastjóri allra 
miðla Ritforms er Inga Ágústdótt-
ir.

Velkomin í básinn!
„Við bjóðum alla gesti hinnar stór-
brotnu sjávarútvegssýningar í 
Laugardalshöll að koma við í bás 
C-3 í anddyri hallarinnar 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 
sjávarútvegsblaðamaður 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
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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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„Við vorum reyndar að slíta upp 
síðustu tonnin af makrílkvótanum 
okkar, lengst austur í hafi í Síldar-
smugunni. Ég veit ekki hvort allur 
makríllinn er kominn þangað eða 
menn hafi ekki gefið sér tíma til að 
leita annars staðar, þegar hægt er að 
ganga að honum nokkuð vísum þarna. 
Þetta er langt að fara, misjafnt veður 
og fremur rólegt fiskirí.“ Þetta sagði 
Stefán Friðriksson, framkvæmdastjóra 
Ísfélags Vestmannaeyja, þegar slegið 
var á þráðinn til hans. 

Ísfélagið er með um 17.000 tonna makríl-
kvóta í ár með því sem geymt var frá síðasta 
ári. Það eru Sigurður og Heimaey, sem 
stunda veiðarnar á uppsjávarfiskinum. 
Vinnslan á makrílnum byrjaði í Eyjum í 
sumar og stóð fram að þjóðhátíð, þegar 
styttra var að sækja þaðan, en þegar makríllin 
gekk austar hóf félagið vinnsluna í starfsstöð 
sinni á Þórshöfn. Þá var styttra á miðin 
þaðan.

Stefán segir segir að ágætis markaður sé 
fyrir makrílinn en fiskurinn hafi verið 
svolítið misjafn að stærð og gæðum á 
alþjóðlega svæðinu í Síldarsmugunni, en 
heilt yfir geti men verið sáttir við þetta. 
Makrílafurðirnar fara víða. „Þetta fer til 
Austur-Evrópu, til Asíu til Egyptalands og í 
niðursuðu og svo framvegis, dreifist á marga 
markaði en mest fer á Austur-Evrópu frá 
okkur.“

Loðnubresturinn þungt högg
Loðnubresturinn í vetur var þungt högg fyrir 
Ísfélagið sem er með mikla hlutdeild í loðnu 
og hún hefur verið snar þáttur í starfseminni 
undanfarin ár. 

„Þetta gerist og svo virðast bara vera 
getgátur um það hvað gerist í framhaldinu. 
Síðustu ár hefur hrygningarstofninn verið 
nægilega stór til að geta gefið vel af sér en 
einhverra hluta vegna hefur það ekki skilað 
sér í stórum veiðistofni. Maður veit ekkert af 
hverju en loðnan virðist vera farin að hegða 

sér öðruvísi en var. Svo er það stóra spurn-
ingin hvort það er tímabundið eða lang-
varandi,“ segir Stefán. 

Ýmist í ökkla eða eyra
Stefán bendir á að ekki þurfi að fara lengra 
aftur en til vetrarvertíðarinnar 2017 í kjölfar 
sjómannaverkfallsins þegar vel gekk. 

„Þá fengum mjög góða vetrarvertíð, góða 
grunnnótaveiði og allt gekk eins og í sögu. 
Þó magnið væri kannski ekki mikið byrjaði 
veiðin svo seint að menn máttu hafa sig alla 
við til að ná kvótanum. Það var ekki byrjað 
að veiða fyrr en hrognarþroskinn í loðnunni 
var orðinn nægur fyrir frystingu á Japans-
markað og síðan var tekið mikið af hrogn-
um. Því skilaði vertíðin af sér verðmiklum 
afurðum. Vertíðin í fyrra var síðan mjög 
erfið og svo engin vertíð í ár svo við erum 
búnir að sjá ýmislegt. Þetta fylgir veiðum á 
uppsjávarfiski sem eru ýmist í ökkla eða 
eyra.“

Ísfélagið gerir út tvö skip á bolfisk, Ottó 
N. Þorláksson og Dala-Rafn og er með 

frystihús bæði í Eyjum og á Þórshöfn. 
Aðeins er unnið í þeim þegar ekki er vinnsla 
á uppsjávarfiski og því er nú verið að vinna í 
bolfiski í Eyjum en uppsjávarfiski á Þórs-
höfn. „Við höldum þannig uppi nokkuð 
stöðugri vinnu á báðum stöðum allt árið 
fyrir um 50 manns á hvorum stað í vinnslu 
og viðhaldi. Það munar um það,“ segir 
Stefán.

Rekstrarumhverfið og framtíðin
Hann segir, spurður um rekstarumhverfið 
almennt í sjávarútveginum, að lækkað gengi 
krónunnar frá kjarasamningum hjálpi til og 
skili fleiri krónum fyrir afurðirnar. 

„Ég óttast það samt að rekstrarumhverfið 
sem sjávarútvegi á Íslandi er skapað geti 
orðið mjög erfitt í framtíðinni. Við erum að 
borga hæstu launin og misjafnt hvernig 
okkur gengur að standast samkeppni við 
erlenda fiskvinnslu sem nýtur umtalsverðra 
opinberra styrkja. Svo er íslenskur sjávarút-
vegur að borga hærri skatta en flestir aðrir 
keppinautar erlendis, kolefnisgjöld, trygg-

ingagjald, veiðigjöld og fleira. Verði þetta 
viðvarandi er ástæða til að hafa áhyggjur af 
framtíðinni.“

Kolefnisgjald hverfur í ríkishítina
Stefán segir ekki ganga til lengdar að 
íslenskur sjávarútvegur búi við mun lakari 
rekstrarskilyrði en keppinautarnir í lönd-
unum í kringum okkur. 

„Íslensk útgerð er til dæmis sú eina í 
heiminum sem borgar kolefnisgjald. Ef það 
er innheimt af útgerðinni annars staðar fær 
hún það endurgreitt frá stjórnvöldum. Svo 
er ekkert verið að nota þá peninga sem 
innheimtast í kolefnisgjaldinu hér til að 
vinna að því minnka útblásturinn. Þetta fer 
bara í hítina til að reka ríkið eins og flestir 
skattar sem eru eyrnamerktir til einhverra 
verkefna. 

En hvernig sem horfir er manni hollast að 
hafa bjartsýnina í farteskinu. Menn fara 
langt á henni,“ segir Stefán Friðriksson. 

  Stefán Friðriksson framkvæmdastjóri Ísfélags Vestmannaeyja segir ágætis markað vera fyrir makrílinn.

„Getum verið sáttir við makrílvertíðina“
segir Stefán Friðriksson, framkvæmdastjóri Ísfélags Vestmannaeyja

  Heimaey landar á Þórshöfn, en þar hefur makríllinn verið unninn 
seinni hluta vertíðarinnar.

  Júpíter og Sigurður landa loðnu í Eyjum. Nú bíða menn fregna af 
loðnunni með von um vertíð á næsta ári.

„Maður veit ekkert 

af hverju en loðnan 

virðist vera farin að 

hegða sér öðruvísi 

en var. Svo er það 

stóra spurningin 

hvort það er tíma-

bundið eða lang-

varandi.“
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Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

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 sjávarútvegi og erum 
traustur bakhjarl og samstarfsaðili.
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„Sýning árið 2016 tókst afar 
vel og í ljósi ánægju sýnenda 
og gesta var strax ákveðið að 
hún yrði haldin að þremur 
árum liðnum, haustið 2019. 
Sýningin í næstu viku verður 
ennþá stærri, fjölbreyttari og 
sýnt í öllum þremur sölum 
Laugardalshallar í stað 
tveggja árið 2016. Sýnendur 
verða einnig á útisvæðum. 
Það munu ríflega 120 fyrir-
tæki taka þátt í ár, sem er 
töluverð aukning frá fyrstu 
sýningunni. Sjávarútvegurinn 
mun í eiginlegri merkingu 
fylla Laugardalinn þessa 
dagana og ég finn mikla 
tilhlökkun hjá sýnendum,“ 
segir Ólafur M. Jóhannesson, 
framkvæmdastjóri sýningar-
innar Sjávarútvegur 2019, 
Icelandic Fishing Expo sem 
stendur dagana 25.-27. 
september næstkomandi. 

Sýnendur eru bæði innlendir og 
erlendir og fjölbreytni verður mikil 
í sýningarsölunum, allt frá tækjum 
og tólum yfir í kynningar á fjöl-
breyttri þjónustu. Ólafur segist 
ekki í vafa um að sýningarhaldið 
hafi mikla þýðingu fyrir sjávarút-
veginn á Íslandi. 

„Á sýningunni hittast allir í 
greininni, menn treysta viðskipta-
sambönd sín, kynna nýjar vörur, 

gera viðskiptasamninga eða leggja 
drög að framtíðarviðskiptum. Sjáv-
arútvegur á Íslandi er kraftmikil at-
vinnugrein sem gaman er að kynn-
ast og því alveg tilvalið fyrir bæði 
fólk sem starfar í greininni, sem og 
alla áhugamenn um sjávarútveg að 
koma á sýninguna,“ segir Ólafur. 

Sýningin stendur frá miðviku-
degi til föstudags og segir Ólafur 
að sýningartíminn sé valinn út frá 
eindregnum óskum sýnenda. 
„Sjávarútvegur 2019 er fyrst og 
fremst fagsýning. Fyrirtækin hafa 
fengið um 16 þúsund boðsmiða til 
að dreifa til sinna viðskiptavina 
sem þau bjóða í Laugardalshöllina 
til sín. Þetta fyrirkomulag mæltist 
mjög vel fyrir árið 2016. Við höf-
um ekki hækkað aðgangseyri frá 
sýningunni 2016 fyrir almenna 
sýningargesti og viljum með því 
gera sem flestum kleift að sækja 
sýninguna,“ segir Ólafur. 

Sýningin verður opnuð kl. 14 
miðvikudaginn 25. september og 
verður opin þann dag til kl. 19. 
Næstu tvo daga á eftir verður opið 
kl. 10-18. Múlakaffi verður með 
fjölþætta veitingaþjónusta allan 
sýningartímann. 

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

  Ólafur M. Jóhannesson, framkvæmdastjóri sýningarinnar Sjávarútvegur 
2019. 

  Aðalsmerki sýningarinnar Sjávarútvegur 2019 verður fjölbreytileikinn. Ríflega 120 fyrirtæki taka þátt í sýning-
unni að þessu sinni. 

 

  Skjáveggur Brimrúnar vakti mikla athygli á sýningunni árið 2016 í 
Laugardalshöll. 

Sýningin Sjávarútvegur 2019 
í öllum sölum Laugardalshallar 

Laugardalshöll
vel búið sýningarhús 

„Undirbúningur hjá okkur fyrir sýningu eins og þessa stendur í meira 
en eitt ár. Þegar síðan kemur að uppsetningu sýningarinnar þarf að 
teppaleggja yfir 7500 fermetra, gera ráðstafanir til að koma stórum og 
þungum tækjum frá sýnendum inn á gólf og margt fleira. Allt er þetta 
unnið í góðu samstarfi við íþróttafélög hér á svæðinu sem njóta um 
leið góðs af en það má segja að við séum með hátt í 100 manns í 
vinnu þegar undirbúningurinn stendur sem hæst,“ segir Birgir Bárð-
arson, framkvæmdastjóri Laugardalshallar. Hann segir skemmtilega 
stemmningu á sjávarútvegssýningum. 

„Laugardalshöll er íþrótta- og sýningarhöll. Við erum því mjög vel 
búin fyrir svona viðburð og þjónustu sem hann krefst, t.d. hvað varð-
ar rafmagns- og netmál. Þó sýningaruppsetningunni fylgi alltaf svolít-
ið stress þá er þetta mjög skemmtilegt stress. Undirbúningur sjávarút-
vegssýningarinnar hefur gengið mjög vel og gott samstarf verið við 
sýningarhaldara og aðra sem að þessu verkefni koma,“ segir Birgir.

Sjávarút-
vegsráð-

herra setur 
sýninguna 

Kristján Þór Júlíusson, sjávar-
útvegsráðherra, mun flytur 
ávarp á opnunarhófi sýningar-
innar og setja hana formlega. 
Ráðherra mun síðan ganga 
um sýninguna og heilsa upp á 
sýnendur. Á opnunarhófinu 
verða einnig veittar viður-
kenningar til aðila í greininni. 

Tolli sýnir 
sjávar-

tengdar 
myndir 

 
Sú skemmtilega nýbreytni 
verður á sjávarútvegssýning-
unni í Laugardalshöll að þar 
verður listamaðurinn Tolli 
með sérstaka sýningu á sjávar-
tengdum myndum sínum. 
Hafið og sjómennskan er 
Tolla hugleikin, líkt og mörg-
um öðrum íslenskum lista-
mönnum, og milli þess sem 
gestir Sjávarútvegs 2019 skoða 
tæki og tól eða fræðast um 
þjónustufyrirtæki í sjávarút-
vegi geta þeir brugðið sér á 
sýningu listamannsins og séð 
verk hans.
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Nýjasti togari landsins, Vestmannaey 
VE 54, er að hefja veiðar eftir að 
vinnslubúnaði var komið fyrir á 
millidekki en það verk annaðist 
Slippstöðin Akureyri. Skipið var það 
fyrsta af sjö samskonar togurum sem 
smíðaðir eru fyrir íslenskar útgerðir í 
Vard skipasmíðastöðinni í Noregi. Auk 
Vestmannaeyjar fær útgerð skipsins, 
Bergur-Huginn, togarann Bergey VE, 
Gjögur hf., fær tvö skip, sem og 
Skinney Þinganes hf. og Útgerðarfélag 
Akureyringa hf. eitt skip. Skipin eru 
þessar vikurnar að koma til landsins 
hvert af öðru en gert er ráð fyrir að 
þau verði öll komin fyrir áramót. Í 
öllum tilfellum verður gengið frá 
vinnslubúnaði á milliþilfari og fleiri 
þáttum í lokafrágangi skipanna hér á 
landi. 

 
Millidekkið stærsta breytingin 

Nýja Vestmannaey VE tekur við af eldra og 
samnefndu skipi útgerðarinnar. Áhöfn flyst 
yfir á nýja skipið af því gamla og segir Birgir 
Þór Sverrisson, skipstjóri að umtalsverð 
breyting verði á aðstöðu hennar við þessa 
breytingu en Birgir fylgdist með smíði nýja 

skipsins síðustu mánuðina í Noregi og sigldi 
því síðan heim til Íslands. 

„Mikilvægasta atriðið í mínum huga er að 
í nýja skipinu erum við að fá mjög stórt og 
rúmgott millidekk. Það er um 170 fer-
metrar, sem er helmingi stærra en er í gamla 
skipinu. Miðað við stærð skipsins þá er 
millidekkið hlutfallslega mjög stórt og óhætt 
að orða það sem svo að skipið sé hannað 
utan um þetta mikilvæga rými. Fyrir utan 
meira rými þá er líka öll hönnun betri og 
löguð að þeim veiðiskap sem við erum á. Við 
fáum öflugri þvott, kælingu og flokkun á 
aflanum sem þýðir að vinnuaðstaðan fyrir 
áhöfnina er allt önnur en er í þeim gamla,“ 
segir Birgir Þór en eftir aðgerð, þvott, 
flokkun og kælingu aflans fer hann niður í 
lest þar sem við tekur svokallað snúnings-
band sem notað er til að flytja fiskinn í 
körin. Sá búnaður er frá Vélsmiðjunni Þór í 
Vestmannaeyjum en sami búnaður hefur 
verið um árabil í gamla skipinu og reynst 
afar vel, að sögn Birgis Þórs. Vinnslubún-
aður á milliþilfarinu er frá Slippstöðinni á 
Akureyri og en þangað fór skipið eftir að það 
kom hingað til lands og var uppsetningu 
lokið nú í september. Samskonar útfærsla 
verður á Bergey VE. Aflinn verður krapa-

kældur en kælibúnaður er frá fyrirtækinu 
Kapp ehf. Svokallaður skriðdreki til þvottar 
á aflanum er frá fyrirtækinu Micro ehf. og af 
öðrum íslenskum fyrirtækjum sem að 
smíðinni komu má nefna Sérefni ehf. sem 
annaðist málningu, m.a. á gólfi vinnsluþil-
fars. Skipið er allt málað með International 
málningu sem Sérefni ehf. er umboðsaðili 
fyrir. 

 
Hönnun tekur mið af veiðiskapnum 

„Fyrirkomulagið á millidekkinu í bæði 
Vestmannaey VE og Bergey VE tekur mjög 
mið af því að við erum mest í blönduðum 
afla og þar af leiðandi er þorskur ekki 
aðaltegund hjá okkur. Í hverju holi geta því 
verið margar fisktegundir og því hefur 
vinnan við aflann verið talsvert á höndum og 
erfið. Núna komum við til með að eiga mun 
auðveldara með að flokka fiskinn strax í 
aðgerðinni og þegar kemur að kælingunni þá 
taka við rúlluflokkarar sem geta flokkað í 
fjóra flokka samtímis,“ segir Birgir Þór en 
eftir ískrapakælingu á millidekkinu fer 
fiskurinn niður í lest og fer þar aftur í 
ískrapa í ker. Sú breyting verður einnig með 
tilkomu nýja skipsins að gengið verður frá 
aflanum í minni ker en þ.e. í 460 l ker í stað 

660 l áður. Það segir Birgir Þór skref í þá átt 
að tryggja enn betur gæði aflans. Í lest 
komast 244 ker og má áætla að fulllestað taki 
hún rúmlega 80 tonn. 

„Pressan verður minni á fiskinum sem er 
neðst í hverju keri og það skiptir máli hvað 
gæðin varðar. Auk heldur eru minni kerin 
léttari og þar af leiðandi verður vinnan við 
þau í lestinni léttari,“ segir Birgir Þór. 

 
Spennandi að reyna skip 

með tveimur skrúfum 
Nýja Vestmannaey er tæplega 29 metrar á 
lengd og 12 metra breið, eða hálfum öðrum 
metra breiðari en gamla skipið. Skipið er 
einnig nokkuð hærra en það eldra en þetta 
tvennt segir Birgir Þór að skili sér bæði á 
vinnusvæðum, í lest og í íbúðum. Skipið er 
hönnun frá Vard skipasmíðastöðinni í 
Noregi í samstarfi við íslensku útgerðirnar. 
Það er búið tveimur aðalvélum frá Yanmar 
og tveimur skrúfum frá Finnoy sem ætlað er 
að gefa aukinn togkraft. 

„Það er mjög spennandi að kynnast því 
að vera með tvær skrúfur því þetta er nýtt 
fyrir manni. Ég fann það vel á heimsigling-
unni að skrúfurnar toga skipið svolítið niður 
og gera að verkum að það er þýðara í sjó en 

  Vestmannaey VE 54 hefur verið í Slippstöðinni Akureyri frá því skipið kom frá Noregi um mitt sumar. Þar var allur vinnslubúnaður á millidekki settur í skipið. 
 

Ný Vestmannaey VE 54 senn á veiðar 

Rúmgott vinnsluþilfar 
hjartað í skipinu

segir Birgir Þór Sverrisson, skipstjóri
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CITROËN BERLINGO VAN
Verð frá: 3.140.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 2.840.000 kr. m. vsk. |  2.290.000 kr. án vsk.

CITROËN JUMPY VAN L2 millilangur
Verð frá: 4.040.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 3.640.000 kr. m. vsk. |  2.935.480 án vsk.

Fáðu tilboð eða ráðgjöf hjá sérfræðingum Fyrirtækjalausna Brimborgar
Sími 515 7000 • fyrirtaekjalausnir@brimborg.is

SENDIBÍLAR Á HAUSTTILBOÐI!

Öruggur staður til að vera á

Brimborg býður heildarlausnir í atvinnubílum frá Citroën, Peugeot og Ford. 

Þú færð framúrskarandi viðhaldsþjónustu og flotastýringu hjá sérhæfðu starfsfólki. 

Fyrirtækjalausnir Brimborgar kynna flotastjórnunarkerfið Brimborg Fleet Manager 

sem er vistað í skýinu, auðvelt í notkun og getur lækkað rekstrarkostnaðinn umtalsvert.

FORD TRANSIT CONNECT L1 AMBIENTE
Verð með aukabúnaði 3.025.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 2.780.000 kr. m. vsk.
2.242.000 kr. án vsk.

FORD TRANSIT CUSTOM 280S TREND
Verð með aukabúnaði 4.930.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 4.490.000 kr. m. vsk.  
3.621.000 kr. án vsk.

FORD TRANSIT 350 L3H2 AMBIENTE
Verð með aukabúnaði 6.115.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 5.390.000 kr. m. vsk.
4.346.000 kr. án vsk.

FORD TRANSIT 350 L3H1 TREND DOUBLE CAB PALLBÍLL
Verð með aukabúnaði 6.580.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 5.790.000 kr. m. vsk.  
4.669.000 kr. án vsk.

PEUGEOT PARTNER VAN
Verð frá: 3.140.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 2.840.000 kr. m. vsk. |  2.290.000 kr. án vsk.

PEUGEOT EXPERT VAN PLUS L2 millilangur 
Verð frá: 4.540.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 4.090.000 kr. m. vsk. |  3.298.390. kr án vsk.

FORD SENDIBÍLAR

CITROËN SENDIBÍLAR

PEUGEOT SENDIBÍLAR

*Forsendur framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eru 
reglulegt þjónustueftirlit samkvæmt staðli framleiðenda 
frá nýskráningardegi bifreiðar. Kaupandi ber kostnað af 
þjónustunni. Nánari upplýsingar á citroen.is/abyrgd og 
peugeotisland.is/abyrgd.

TILBOÐ

-790.000 kr.

TILBOÐ

-725.000 kr.TILBOÐ

-440.000 kr.
TILBOÐ

-245.000 kr.

TILBOÐ

-400.000 kr.
TILBOÐ

-300.000 kr.

TILBOÐ

-450.000 kr.
TILBOÐ

-300.000 kr.

Brimborg Reykjavík | Bíldshöfða 6 og 8  •  Brimborg Akureyri | Tryggvabraut 5

Fyrirtækjalausnir atvinnubílar 5x38 20190916.indd   1 16/09/2019   11:13
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eldra skipið þó það sé líka afar gott sjóskip. 
Við gerðum líka prófanir áður en nýja skipið 
fór til Akureyrar að draga troll og láta á 
reyna hvernig skipið er í snúningum og 
reyndist það mjög vel þrátt fyrir að vera 
svona hátt. Það hallast lítið þrátt fyrir 
hæðina. Þannig að mér líst afar vel á hversu 
stöðugt og gott nýja skipið er. Af fyrstu 
kynnum hef ég á tilfinningunni að hér sé á 
ferðinni mjög gott sjóskip og að skrúfurnar 
tvær hafi mikið að segja í því. En á þetta allt 

saman á eftir að reyna þegar þar að kemur,“ 
segir Birgir Þór en skrúfurnar tvær eiga að 
skila um 20% meiri togspyrnu en er á gömlu 
Vestmanney VE, sem í dag heitir Smáey VE. 

 
Heildarkerfi í brúnni 

Togspilin um borð eru frá Seaonics í Noregi 
og eru rafmagnsknúin. Aflanemakerfi er frá 
Marport en SeaQ, sem er dótturfyrirtæki 
Vard, hannaði brúarkerfið. Flest tækin í 
brúnni eru af gerðinni Furuno. 

„Þetta er heildarkerfi og vinnuaðstaða frá 
þessu norska fyrirtæki, allt frá stólum, 
borðum, skjávegg, tækjum og öðru sem í 
brúarlausninni felst. Sem dæmi getum við 
stjórnað öllu í skipinu úr einni tölvu og með 
einni tölvumús og einu lyklaborði. Allt er 
þannig hannað að sem einfaldast sé í daglegri 
notkun,“ segir Birgir Þór og viðurkennir að 
það sé spennandi að taka nýtt skip í notkun. 

„Ég tók við eldra skipinu nýju á sínum 
tíma og þó það sé ekki orðið mjög gamalt þá 

er engu að síður fagnaðarefni að ekki líði of 
langur tími á milli þess sem skipin eru 
endurnýjuð. Það er mikil þörf á að endur-
nýja í flotanum en þetta er dæmi um 
endurnýjun þessara minni togskipa sem 
skilar verulega öflugri skipum þó skipin sjálf 
séu ekki mikið stærri en þau sem fyrir voru. 
En vissulega verður gaman að fara á veiðar á 
nýju skipi, því er ekki að neita,“ segir Birgir 
Þór. 

  Skipstjórinn á togdekkinu. Þó dekkið sé ekki langt þá er rúmt í síðunum, enda skipið breitt. 
 

  Birgir Þór Sverrisson, skipstjóri í brúnni á Vestmannaey VE 54 þar sem öllum stjórnbúnaði er 
komið haganlega fyrir. 

Gúmmísteypan keypti Habasit 
lagerinn af IBH og býður nú 
enn meira úrval reima en áður

Verðum á bás A-1 á sjávarútvegssýningunni

Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf

Gylfaf löt  3 • 112 Reykjav ík • S ími:  567 4467 • gummisteypa@gummisteypa. is  • www.gummisteypa. is

190914_Augl_255x200mm.indd   1 16.9.2019   09:58:37
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Brimrun.is
Mareind.is

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.

Þrívídd í rauntíma
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Vel gengur hjá fjölskyldu-
fyrirtækinu Beiti í Vogum. 
Búnaður til línuveiða hefur 
verið uppistaðan í framleiðslu 
þess, fyrst hér innanlands, en 
síðan hefur útflutningur tekið 
við. Nú selur fyrirtækið slíkan 
búnað til Noregs, Danmerkur 
og Kanada. Þá er hafin smíði 
og útflutningur á hrogna-
skiljum, en þær klæða 
„hrognin úr buxunum,“ ef svo 
má segja, hvort sem þau eru 
fersk eða söltuð. Grískt 
fyrirtæki er til dæmis að 
kaupa slíka vél fyrir söltuð 
þorskhrogn. Eigendur Beitis 
eru Hafsteinn Ólafsson og 
Þóra Bragadóttir.

„Það er nú ýmislegt fleira í 
gangi en það sem við höfum verið 
að fást við hér heima og í Noregi. 
Okkur gengur mjög vel að selja 
línukerfin okkar á Nýfundnalandi 
og víðar í Kanada. Við erum þar 
alveg á fullu því stjórnvöld eru að 
beina mönnum úr netaveiðum yfir 
í línuna. Þau veita háa styrki til 
kaupa á línubúnaði og útfærslan 
okkar hefur hitt mjög vel í mark 
enda Kanadamenn með marga 
smábáta sem hafa verið á gildru-
veiðum og vilja nú bæta línunni 
við sig. Svo eru Danirnir að kaupa 
meira af kerfunum en þar er verið 
að setja á svipaðan pott fyrir smá-
báta og í strandveiðinni hér heima. 
Þeir geta þó veitt í net en verða að 
taka þau upp í hverri veiðiferð. Svo 
geta þeir sótt um 45% styrk ef þeir 
kaupa línubúnað og afleggja netin. 
Það er verið að beina mönnum 
hægt og hljótt yfir í línuna víðast 
hvar,“ segir Hafsteinn Ólafsson.

Línuþekkingin horfin
 á Nýfundnalandi

„Það var svolítið skondið að þegar 
við vorum á Nýfundnalandi í fyrra 
vorum við bara með mannskap 
héðan af verkstæðinu til að setja 
línukerfin niður í bátana. Þá vildu 

þeir fá einhvern sem gæti kennt 
þeim á þetta. Við spurðum hvort 
ekki væri hægt að fá einhverja sem 
hefðu verið á línu en þá urðu þeir 
svolítið hugsi og sögðu að það gæti 
orðið erfitt að finna þá. Kannski 
væri möguleiki að fara á elliheimil-
in en miklu meiri séns að finna þá 
í kirkjugarðinum! Það er heil kyn-
slóð dottin út í línuveiðunum, því 
grunnslóðin hjá þeim hefur verið 
lokuð í 25 ár út að 60 mílum og 
hinir hafa bara verið á netum. Við 
þurftum því að ná í skipstjóra og 
fengum Arnar á Særifinu til að 
koma með okkur til að kenna 
þeim. Það gekk mjög vel og þeir 
voru fljótir að læra, enda góðir sjó-
menn.“ 

Smíða vél til að hreinsa 
söltuð hrogn

Beitir er nú að senda vél til Grikk-
lands sem á að hreinsa söltuð 
þorskhrogn sem Grikkir hafa með-
al annars keypt héðan frá Íslandi. 
Vélin „klæðir hrognin úr buxun-
um“, ef svo má segja en hún að-
skilur þau frá himnunni sem held-
ur hrognunum saman. Einnig hafa 
hrognavélar verið seldar til Noregs 
en þar eru Norðmenn að vakna til 
lífsins í betri nýtingu og verðmeiri 
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 við Íslend-
ingar.

„Við erum búin að vera með 

heilmikla tilraunastarfsemi hér 
heima vegna þessa Grikklandsverk-
efnis. Það hefur ekki verið gert áð-
ur að koma hrognum í gegnum 
skiljuna og himnuninni frá hrogn-
unum eftir að þau hafa verið sölt-
uð, nema handvirkt. Grikkir kaupa 
óhemju magn af hrognum bæði 
héðan frá Íslandi og víðar, þannig 
að það er mikil vinna að hreinsa 
þau. Einar Lárusson, matvælafræð-
ingur sem er núna hjá Ora hefur 
verið með okkur í verkefninu og 
við fengum 50 kíló af hrognum hjá 
honum með því skilyrði að hann 
fengi að fylgjast með framvind-
unni. Það var mikill styrkur að 
hafa hann með í þessu enda sjálf-
sagt ekki margir hérlendis sem hafa 
jafn yfirgripsmikla þekkingu í 
þessu og hann. Við enduðum á því 
að finna aðferð sem gekk upp. 
Grikkjunum leist ágætlega á niður-
stöðurnar hjá okkur, en þeir vildu 
senda okkur 50 kíló af söltuðum 
hrognum frá sér og sjá hvernig þau 
færu í gegn hjá okkur. Við erum að 
bíða eftir þeirri sendingu og við 
eigum svo að taka upp myndbönd 
með tveimur vélum frá a til ö. Þeir 
vilja að þetta sé pottþétt og sjá hver 
nýtingin er,“ segir Hafsteinn.

Stækka húsið um helming
Hafsteinn segir að markaðurinn 
hér heima í línukerfum og öðrum 
búnaði fyrir smærri báta hafi dreg-
ist mikið saman. Samþjöppunin sé 
mikil í sjávarútveginum. Margir af 

þessum minni bátum sem voru 
bestu viðskiptavinirnir hafi dottið 
út og því verði að leita annarra 
leiða, bæði innanlands og utan. 
Það þurfi að finna einhver önnur 
egg til að bæta í körfuna.

 „Við erum afar glöð með allt 
sem er að gerast hjá okkur. Við 
vorum sex að vinna við framleiðsl-
una í sumar og mikið að gera. Svo 
vantar okkur menn fyrir veturinn. 
Við vorum svo heppnir 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 við okkur, stækka húsið um 

helming. Það er enginn barlómur 
hér og við höldum ótrauð áfram 
þó maður sé farinn að eldast. Við 
erum svo heppin að sonur okkar 
sem útskrifaðist úr Vélskólanum í 
vor er að stíga meira og meira inn í 
fyrirtækið og það gefur okkur tæki-
færi til draga okkur smám saman í 
hlé. Við verðum því kannski meira 
á hliðarlínunni eftir tvö ár eða svo. 
En meðan maður hefur gaman af 
þessu og heilsan leyfir verður mað-
ur áfram við þetta.“

Allt smíðað á staðnum
Hjá Beiti er allt smíðað á staðnum 
og afgreitt 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 okk-
ur. Við setjum svo allt saman hér 
en það er afskaplega gaman að 
vinna úr efni sem er skorið svona.“

Auk þess að smíða línukerfin er 
Beitir að framleiða vinnslubúnað af 
ýmsu tagi, spil fyrir netaveiðar og 
gildruveiðar og svokallaða kúlu-
karla sem draga af netaspilunum. 
Þegar margir af stóru línubátunum 
fóru á grálúðunet smíðaði Beitir 
talsvert af búnaði í þá, meðal ann-
ars í Önnu EA. 

„En það er línukerfið okkar sem 
er undirstaðan. Það er einfalt, gott 
og virkar,“ segir Hafsteinn Ólafs-
son.

beitir.is

  Hafsteinn Ólafsson í Beiti í Vogum segir mikil verkefni um þessar mundir.

  Hrognaskilja sem aðskiljur 
himnu og hrogn, hvort heldur 
þau eru fersk eða söltuð. 

  Línukerfi frá Beiti komið um borð. Þessi kerfi hafa 
verið grunnur í framleiðslu fyrirtækisins frá upphafi. 

  Fjölbreyttur búnaður er smíðaður í Beiti. Allt er 
smíðað innanhúss og búnaðurinn afgreiddur full-
kláraður.

Beitir selur línukerfi til Kanada

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019
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Alltaf til staðar 
á sjó og í landi
N1 er alltaf til staðar fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og sér 
þeim fyrir eldsneyti, smurolíu og efnavörum ásamt 
vinnufatnaði og alls konar rekstrarvörum. Við erum stolt  
af því að vera hluti af öflugum íslenskum sjávarútvegi.

 

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Alltaf til staðar
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Hampiðjan kynnir nú nýjan 
höfuðlínukapal, DynIce 
Optical Data, sem inniheldur 
ljósleiðara og getur því flutt 
nær ótakmarkað gagnamagn 
frá trollinu upp í brú. Slíkur 
gagnaflutningur gefur 
möguleika á mun betri 
stýringu veiðarfærisins. Þessi 
nýja gagnaflutningsleið mun 
gera það kleift í framtíðinni 
að flokka frá í trollinu þann 
fisk sem óæskilegur er, til 
dæmis smáfisk eða stóran 
hrygningarfisk og hugsanlega 
tegundir sem ekki er sóst eftir. 
Því má segja að um byltinga-
kennda uppfinningu sé að 
ræða og hefur Hampiðjan 
fengið einkaleyfi fyrir 
framleiðslunni. 

25 ára meðganga
„Fyrir um 25 árum síðan rissaði ég 
upp hugmynd að höfuðlínukapli 
með ljósleiðara sem er núna loksins 
orðinn að raunveruleika eftir öll 
þessi ár. Á þeim tíma voru ekki til 
réttu tækin hjá Hampiðjunni til að 
framleiða slíkan kapal og því síður 
ljósleiðari sem hægt væri að nota í 
þannig kapal en þá taldi ég að 
þetta væri bara spurning um ein-
hver ár en ekki áratugi,“ segir 
Hjörtur Erlendsson, forstjóri 

Hampiðjunnar þegar hann rifjar 
upp „meðgöngu“ hins nýja gagna-
flutningakapals, DynIce Optical 
Data, sem varð nokkuð löng. 

„Draumurinn um að búa til 
gagnaflutningskapal með háum 
styrk og nánast ótakmarkaðri 
flutningsgetu hefur því alltaf verið 
mér afar ofarlega í huga og fyrir 

nokkrum árum þróaði ég gagna-
flutningskapal fyrir troll með kop-
arleiðurum úr ofurþráðaefnum 
sem ber nafnið DynIce Data. Það 
þróunarferli var langt og krefjandi 
því fyrir utan að þróa kapalinn 
sjálfan þurfti að hanna sérstaka vél 
til framleiðslunnar sem við þróuð-
um og smíðuðum síðan í Hamp-

idjan Baltic í Litháen fyrir nokkr-
um árum. Næsta skref eftir að því 
takmarki var náð var að halda 
áfram þeirri þróun með ljósleiðara 
en vandinn var að finna rétta ljós-
leiðarann því hann þurfti að þola 
gríðarlegt beygju- og togálag. Ljós-
leiðari er í einfaldleika sínum ör-
grannur glerþráður sem er bara 
brotabrot af þykkt mannshárs og 
afar stökkur eins og venjulegt gler. 

Fundu ljósleiðara 
fyrir loftskeyti

Það tókst ekki að finna nothæfan 
ljósleiðara fyrr en ég réð Jón Atla 
Magnússon sem vöruþróunarstjóra 
Hampiðjunnar í ársbyrjun 2016 
og bað hann um að einbeita sér að 
þessu verkefni. Hann fann ljósleið-
ara sem hafði verið notaður af 
Bandaríkjaher fyrir loftskeyti og 
hafði því ekki verið aðgengilegur á 
markaði. En með aukinni tækni-
þróun fékk Bandaríkjaher annan 
valkost sem er greinilega betri og 
því fengum við aðgang að þessum 
ljósleiðara sem þolir ívið meiri 
teygju en aðrir ljósleiðarar. Fyrir 
sjávarútvegssýninguna IceFish 
2017 voru frumgerðir af ljósleið-
arakaplinum framleiddar og til 
stóð að kynna kapalinn á þeirri 
sýningu,“ segir Hjörtur. 

Bás Hampiðjunnar á sýning-
unni var settur upp með kynningu 
á þessari byltingarkenndu nýung 

en dagana fyrir sýninguna fóru all-
ar prófanir úrskeiðis og ljósleiðar-
arnir brotnuðu áður en kapallinn 
komst í tilraunabekkinn. Kvöldið 
áður en sýningin hófst þá lét 
Hjörtur rífa niður allar kynningar 
af DynIce Optical Data af básnum 
og setja annað efni í staðinn. Von-
brigðin voru afar mikil enda virtist 
allt vera á góðri leið með fram-
leiðslu og prófanir vikurnar áður. 

100.000 beygjur 
undir miklu átaki

„En við héldum samt ótrauðir 
áfram og núna tveimur árum 
seinna með frekari þróunarvinnu 
erum við Jón Atli sannfærðir um 
að okkur hafi tekist ætlunarverkið 
að framleiða gagnaflutningskapal 
með nær ótakmarkaðri gagnaflutn-
ingsgetu. Kapallinn hefur verið 
prófaður í slitprufum og glerþráð-
urinn brestur ekki fyrr en rétt áður 
en kapallinn slitnar og beygjuþolið 
virðist mikið. Síðustu beygjuþols-
prófun var hætt eftir að við höfð-
um náð 100 þúsund beygjum und-
ir miklu átaki og enga breytingu 
var að sjá á kaplinum. Þannig að 
við erum nokkuð vissir um að 
hann haldi út álagið í notkun. 
Ljósleiðari getur flutt ótrúlegt 
gagnamagn og sem dæmi má nefna 
að hægt er að flytja eina bíómynd í 
einum ljósleiðara á 1/10 á sek-
úndu. Í DynIce Optical Data eru 
þrír ljósleiðarar svo gagnaflutnings-
magnið er bókstaflega ótakmark-
að.“

Hjörtur segir að Hampiðjan 
hafi fengið útgefið einkaleyfi á 
þessum kapli fyrir nokkrum árum 
og því til viðbótar séu í umsóknar-
ferli (patent pending) nokkur við-
bótareinkaleyfi til að verja það sem 
þróað hafi verið og uppgötvað 
undanfarin tvö ár.

Bylting í náinni framtíð
„Það eru engar ýkjur að ljósleiðara-
kapalinn, DynIce Optical Data, 
hefur alla möguleika 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 upp-
lýsingar 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 gjörbreyta fiskveið-
um 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 fiskun-
um því þeir hrygna margfalt meira 
en minni fiskar og eru því best 
geymdir í sjónum til að viðhalda 
stofnunum,“ segir Hjörtur Er-
lendsson. 

hampidjan.is

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

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677                      umb.is

  Hjörtur Erlendsson og Jón Atli Magnússon við kefli með kaplinum. Nú 
eru 25 ár liðin frá því hugmyndin að honum kviknaði hjá Hirti.

  Hjörtur Erlendsson, forstjóri Hampiðjunnar, kynnir nýja höfuðlínukapalinn, en fyrirtækið hefur fengið einka-
leyfi á framleiðslu hans.

  Þó kapallinn sé ekki sver er 
mögulegur gagnaflutningur um 
hann að segja má takmarkalaus.

Það eru engar ýkjur 

að ljósleiðarakapal-

inn, DynIce Optical 

Data, hefur alla 

möguleika til að 

bylta fiskveiðum í 

náinni framtíð.“

Hampiðjan kynnir gagnaflutningskapalinn DynIce Optical Data

Byltingarkennd hugmynd 
verður að veruleika

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019
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66north.is

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 

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.

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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Aflakóngur nýliðins strand-
veiðitímabils var Jón Ingvar 
Hilmarsson á Sómabátnum 
Birtu SU 36 á Djúpavogi. Hann 
kom á þessu fjögurra mánaða 
strandveiðitímabili með 52,4 
tonn að landi í 46 túrum en 
viðurkennir fúslega að þrátt 
fyrir góðan afla þá hafi 
sjómennskan í sumar verið 
óttalegur barningur. Tíðar-
farið hafi verið með ein-
dæmum vindasamt og leiðin-
legt. Því sé hann feginn að 
tímabilinu sé lokið en vísast 
gerist það sama og venjulega 
að þegar nær dragi næsta vori 
verði tíðin í sumar gleymd og 
grafin og kominn fiðringur að 
byrja veiðar á nýjan leik 
þegar maímánuður gengur í 
garð. 

„Þeir eru teljandi á fingrum 
annarrar handar logndagarnir í 
sumar,“ segir Jón Ingvar sem hefur 
róið í strandveiðinni nokkur und-
anfarin sumur. „Hér var stöðug 
norðaustanátt og aldrei friður 

þannig að þetta tímabil er það leið-
inlegasta hvað veðrið varðar frá því 
ég byrjaði strandveiðar. Hér á 
Djúpavogi má segja að sé hvorki 
gaman á sjó eða landi í norðaust-
anáttinni.“

Hagstæðast að fá 
stóra þorskinn

Lengst segist Jón Ingvar þurfa að 
fara um 30 mílur til að komast á 
miðin en þá fer hann suður og 
vestur með landinu að Hvítingum, 
miðja vegu milli Djúpavogs og 
Hafnar í Hornafirði. „Þar er ég 
venjulega fyrst á vorin og fram í 
júní en þá færi ég mig austar og er 
beint út af Papeynni út tímabilið. 
Oft er hrygningarfiskur á Hvít-
ingasvæðinu snemmsumars og get-
ur svolítið dottið niður veiðin þeg-
ar líður á sumarið en núna má 
segja að þetta hafi verið nokkuð 
jafnt allt tímabilið,“ segir Jón Ing-
var. 

Mestur ávinningur er af því að 
fá sem stærstan þorsk á færin enda 
verðið á þeim stóra talsvert hærra. 

  Jón Ingvar Hilmarsson, strandveiðisjómaður á Djúpavogi við bát sinn Birtu SU. „Þeir eru teljandi á fingrum ann-
arrar handar logndagarnir í sumar,“ segir hann um strandveiðitímabilið en þrátt fyrir vindasama mánuði var 
aflinn góður. 

Þýðir ekkert að vera í 
þessu með hálfum huga

Spjallað við Jón Ingvar Hilmarsson, aflakóng nýliðins strandveiðitímabils

VERKFÆRASALAN • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK  • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI  • DALSBRAUT 1, AKUREYRI  • S: 560 8888

vfs.is

SJÁVARÚTVEGUR 2019

- Sjáumst á bás  B-28
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„Þorrinn af aflanum í sumar 
flokkast sem blandaður stór, þ.e. 
fiskur 3-6 kíló en þegar við tölum 
um stóran þorsk þá er hann 8 kg 
plús. Fyrir stærsta fiskinn fékkst 
marga daga í röð í sumar yfir 500 
kr. á kíló þegar best lét þannig að 
það er mikill ávinningur að fá stóra 
fiskinn. Fyrir blandaðan góðan 
fékkst best rúmlega 300 krónur á 
kíló og því munar talsverðu. En 
heilt yfir var fiskverðið talsvert 
betra hjá okkur í sumar en tvö síð-
ustu tímabil þannig að það var alla 
vega ekki tap af þessari útgerð í ár. 
Aðstæðurnar til að gera út á 
strandveiðina voru allt aðrar í ár,“ 
segir Jón Ingvar sem selur allan 
sinn afla í gegnum fiskmarkað.

Ræs klukkan þrjú á nóttunni
Eins og strandveiðikerfið er sett 
upp eiga strandveiðimenn mikið 
undir veiðurguðunum en gæfta-
leysi er sögð megin ástæða þess að 
talsvert vantaði uppá að sá afli 
næðist á strandveiðitímabilinu sem 
heimilaður hafði verið. 

„Veðrið og bilanir geta sett 
verulegt strik í reikninginn. Ég 
missti út tæpa þrjá daga vegna bil-
ana og munar verulega um það. En 
þetta er mjög stíft meðan veiði-
tímabilið stendur og maður skipu-
leggur ekki nein frí með fjölskyld-
unni á þessum tíma. Það þarf að 
vera að þegar hægt er og leyfilegt er 
að róa,“ segir Jón Ingvar og svarar 
því aðspurður að lengstu dagarnir 
geti verið allt upp í 14 tímar höfn í 
höfn. Vissulega þó stundum mikið 
styttri. 

„Meðaltalið í lengd á róðrum 
hjá mér í sumar gæti hafa verið 
8-10 klukkutímar, þó ég hafi ekki 
skoðað það sérstaklega. Ég vakna 
aldrei seinna en klukkan þrjú á 
nóttunni þannig að þegar lengstu 
dagarnir koma þá kemur maður 
bara heim til að borða og fara í 
rúmið. En stystu dagarnir geta líka 
verið þannig að maður komi til 
hafnar milli átta og níu á morgn-
ana. Þá er líka stutt að fara og góð 
veiði. En svona dagar voru mjög 
fáir hjá mér í sumar. Stærsti hluti 
álagsins og vinnunnar snýr hins 
vegar fyrst og fremst að veðrinu og 
sjólaginu. Það reynir langmest á 
skrokkinn og þegar svona miklir 
vindar eru þá er sjólagið lengi mjög 
leiðinlegt þó vindurinn sé genginn 
niður. Svo einkennilegt sem það er 
þá getur þessi þunga kvika eftir 
mikla brælu verið miklu verri en 
alda í strekkings vindi.“

Lítið má út af bregða
Þorskur var uppistaða aflans hjá 
Jóni Ingvari í sumar en hann segir 
ufsaveiðina á svæðinu geta verið 
góða á köflum. Verð á ufsanum 
hafi verið hærra nú en síðustu ár 
og því hafi sá afli skilað sínu. 
„Hafró fær 20% af ufsaaflanum en 
að öðru leyti er hann meðafli sem 

ekki reiknast inn í dagskammtinn 
þannig að hann getur skipt veru-
legu máli fyrir okkur strandveiði-
menn. En maður reynir að forðast 
það að liggja í ufsanum þó hann 
gefi sig því aðal keppikeflið og 
stressið er að ná dagskammtinum 
af góðum þorski,“ segir Jón Ingvar 
sem að flestu leyti er sáttur við nú-
verandi fyrirkomulag strandveið-
anna. 

„Helsta vandamálið er hversu 
þröngt verður um dagana þegar 
mikið er af brælum eða margir 
rauðir dagar eru í mánuði, líkt og 
var núna í maí. Þá má lítið útaf 
bregða til að þessir 12 veiðidagar 
náist.“

Get orðið pirraður 
við sjálfan mig!

Birta SU er eingöngu í strandveið-
inni á sumrin en á veturna rær Jón 
Ingvar með föður sínum á netum 
og dragnót á Tjálfa SU. 

„Við róum alfarið hér á heima-
svæðinu en það er mjög mismun-
andi hversu mikil veiðin er hér í 
firðinum á haustin og fram að jól-
um. Svo gefur ýsan sig líka stund-
um þó hún hafi lítið verið í fyrra. 
Þetta er mjög breytilegt frá ári til 
árs,“ segir Jón Ingvar sem tók sér 
frí frá róðrum í nokkra daga eftir 
að strandveiðitímabilinu lauk um 
síðustu mánaðamót. Stefnan er svo 
sett á að róa á ný á Birtu SU næsta 
sumar. En er ekki einmanalegt að 
vera einn á strandveiðum í fjóra 
mánuði. 

„Maður er ekkert að hugsa um 
það. Helst að maður verði pirraður 
við sjálfan sig þegar veiðin er treg 
og veðrið leiðinlegt. Það er aðal-
málið að reyna að láta sjálfan sig 
ekki fara of mikið í taugarnar á sér! 
Keppnisskapið verður nefnilega að 
vera til staðar. Ef maður ætlar sér 
að hafa eitthvað út úr vinnunni við 
þetta þá þýðir ekkert að vera í 
þessu með hálfum huga og snúa frá 
ef lítið fiskast. Það verður að berj-
ast áfram, sama hversu leiður mað-
ur er orðinn á því. Og svo þegar 
kemur fram undir næsta vor þá 
man maður bara eftir því besta frá 
þessu tímabili og gleymir öllu 
öðru. Þannig er gangurinn í 
þessu.“

  Jón Ingvar á miðunum með vænan þorsk.

FJARÐABYGGÐ
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Mjóafjarðarhöfn

Norðfjarðarhöfn

Eskifjarðarhöfn

Mjóeyrarhöfn

Reyðarfjarðarhöfn

Fáskrúðsfjarðarhöfn

Stöðvarfjarðarhöfn

Breiðdalsvíkurhöfn www.�ardabyggd.is

við gerum 
út á góða 
þjónustu

fjarðabyggðarhafnir
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„Á því er enginn vafi að þessi 
nýi fjölgeisla dýptarmælir frá 
Furuno er mikið framfaraspor 
í fiskileitartækninni og 
notendur fá í þessu tæki mjög 
mikið fyrir peninginn. Enda 
hefur mælirinn vakið mikinn 
áhuga hjá viðskiptavinum 
okkar og fyrstu tveir eru 
komnir í notkun í Steinunni 
SH-167 og Saxhamari SH-50. 
Og fleiri skip eru að fylgja í 
kjölfarið,“ segja þeir Sveinn 
K. Sveinsson og Richard Már 
Jónsson hjá Brimrún. Fyrir-
tækið er umboðsaðili Furuno 
hér á landi og býður breiða 
línu fiskileitar-, siglinga- og 
fjarskiptatækja. Á sýningunni 
Sjávarútvegur 2019 í Laugar-
dalshöll í lok september mun 
Brimrún kynna nýja tækið, 
m.a. með lifandi myndefni og 
geta skipstjórnendur fengið 
góða innsýn í hvernig búnað-
urinn vinnur. 

Dýptarmælir, fisksjá og sónar
Furuno DFF-3D er, líkt og nafnið 
bendir til, þrívíddar dýptarmælir, 
fisksjá og sónar. Tækið byggir á 
fjölgeislatækni, þ.e. geislum sem 
sendir eru út frá botnstykki, annars 
vegar beint niður á botn og hins 
vegar út frá skipinu á sitt hvort 
borð. Miðgeislinn getur náð niður 
á 300 metra dýpi og hliðargeislarn-
ir mest náð 200 metra dýpi miðað 
við 120 gráðu heildar geislabreidd. 
Sú stilling geisla gefur alls um 700 
metra breidd svæði sem tækið 
myndar. Mesta geislabreidd hvers 
geisla er 40 gráður en hægt að stilla 
þá þrengri ef vill. 

Með háþróaðri tækni Furuno á 
úrvinnslu þeirra upplýsinga sem 
geislarnir gefa verður til nákvæm 
þrívíddarmynd af botninum, fiski-
torfum og öðru því neðansjávar 

sem skipstjórnendur vilja sjá til að 
ná sem bestum árangri í veiðum. 
Nákvæmar myndir af botninum 
sýna mishæðir, skurði, hóla og 
hæðir og fisk sem getur leynst á 
slíkum stöðum þannig að segja má 
að sé fiskur á annað borð á slóð-
inni þá fari hann ekki framhjá vök-
ulu tækisins. 

Sveinn og Richard segja að smá-
atriðin sem mælirinn getur birt 
komi notendum skemmtilega á 
óvart. Richard bendir á að eitt af 
mikilvægum atriðum í þessari nýju 
tækni felist í botnstykkinu en það 
er með innbyggðum hreyfiskynjara 
sem leiðréttir skjámyndir sem birt-
ast fyrir veltu skipsins, þó í vond-
um veðrum sé. 

Fullkomin samhæfing 
með TimeZero

„Þrívíddarmyndirnar sem fást með 
Furuno DFF-3D er með auðveld-
um hætti hægt að vinna með í 
Maxsea TimeZero hugbúnaðinum 
og vista myndirnar í gagnagrunni 
hans. TimeZero er orðið eitt al-
gengasta plotterforritið í skipum í 

dag og því er mikill ávinningur af 
þeirri samhæfni sem er milli for-
ritsins og nýja mælisins. Þannig er 
hægt að geyma botnmyndir í 
gagnagrunninum og varðveita 
upplýsingar um hvar afli fékkst 
sem nýtist vel ef aftur er komið á 
sömu veiðislóð. Botnmyndirnar 
sem birtast eru mjög nákvæmar og 
skýrar og lykilatriðið í því er inn-
byggði hreyfiskynjarinn í botn-
stykkinu. Þar sem hér er um að 

ræða fjölgeisla mæli þá þarf sérstakt 
fjölgeisla botnstykki en engu að 
síður er uppsetningin á þessum 
búnaði mjög einföld. Og þó 
hreyfi skynjarar séu ekki óþekktir í 
svona tækni í skipum þá er nýjung 
að sjá hana í tæki sem jafn hagstætt 
í verði og þessi mælir,“ segja 
Sveinn og Richard en aðspurðir 
segja þeir tækið kosta vel undir 
einni milljón króna. 

Mælir sem hentar öllum 
stærðum skipa

Í boði eru nokkrar útfærslur skjá-
mynda fyrir skipstjórendur, allt 
eftir því hvað hentar hverju sinni. 
Með þrívíddar dýptarmælismynd 
má sjá sjávarbotninn, fiskitorfur og 
önnur fyrirbæri á grafískan hátt í 
þrívídd og lit. Þær upplýsingar 
nýtast til að meta aðstæður við tog-
veiðar, ástand sjávarbotns, veiði-
staði og ýmislegt fleira. Einnig er 
hægt að kalla fram svokallaða eins/
þriggja geisla mynd, sneiðmynd 
eða hliðarskönnunarmynd og er 
með auðveldum hætti hægt að raða 
myndum á skjá eða hafa eina 
mynd uppi í einu, hvort heldur 
hentar hverjum notanda. 

„Tækið nær niður á 300 metra 
dýpi og þar sem megnið af lífrík-
inu hér við land er innan þeirra 
marka þá getum við sagt að það 
nýist allt frá minnstu togskipum 
upp í þau stærstu. Notendahópur-
inn er því stór,“ segja þeir sölu-
menn Brimrúnar og bæta við að 
framþróunin sé ör þessi árin. 

„Við hjá Brimrún höfum 
þjónustað sjávarútveginn með 
tækjabúnaði í að verða 27 ár og 
höfum séð hraðar breytingar á allra 
síðustu árum með aukinni getu 
tækjanna en jafnframt hefur kostn-
aðurinn hríðfallið. Tæki sem kost-
uðu milljónir fyrir áratug kosta 
innan við milljón í dag. Þessi nýi 
dýptarmæli Furuno er gott dæmi 
um þetta. Stóri ávinningurinn er 
því að okkar mati sá að nú getur 
enn stærri hópur notenda keypt 
þessi tæki og nýtt sér til hagsbóta í 
veiðum.“

brimrun.is

  Sveinn K. Sveinsson og Richard Már Jónsson hjá Brimrún munu kynna nýja fjölgeisla dýptarmælinn frá Furuno á sýningunni Sjávarútvegur 2019 í 
Laugardalshöll. 

 3D botnsöfnun í Maxsea TimeZero.
 

  3D uppsöfnun á botn og fiskitorfa.

  120° botnmynd sem sýnir fisktorfu til hliðar við 
stefnu báts.

  Þriggja geislamynd sem sýnir fisktorfu undir og til 
hliðar við bát.

  Þriggja geisla, 3d-mynd og 120° botnmynd.

Nýr Furuno fjölgeisla dýptarmælir 
kominn í fyrstu íslensku fiskiskipin
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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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Makrílvertíðin hjá Brimi á 
Vopnafirði hefur gengið vel 
en er nú að ljúka. Fyrsti 
skammturinn kom í fiskiðju-
verið 11. júlí og var það 
makríll úr íslensku lögsög-
unni. Síðan hefur verið nánast 
samfelld vinnsla fyrir utan 
stutt stopp sem nýtt hafa 
verið til viðhalds og þrifa. 
Síðustu daga vertíðarinnar 
hafa komið smá stopp vegna 
langs siglingartíma á miðin 
austarlega í Síldarsmugunni. 
„Þetta er búin að vera fín 
vertíð,“ segir Magnús Róberts-
son, rekstrarstjóri Brims á 
Vopnafirði.

Vinnslugeta allt að 
400 tonn á sólarhring

„Vinnslugetan á sólarhring fer 
mikið eftir því í hvaða afurðir við 
erum að vinna. Við getum unnið 
um 400 tonn af heilum, stórum og 
góðum makríl á sólarhring. En við 
erum bæði að flaka og vinna ýmsar 
afurðir samtímis, þannig að það er 
nokkuð misjafnt hversu mikið fer í 
gegnum vinnsluna á sólarhring. 
Við höfum til dæmis verið að flaka 
töluvert og blástursfrysta stærsta 
fiskinn. Við erum því með tvöfalt 
kerfi, plötufrysta og blástursfrysta. 
Í blæstrinum fer fiskurinn í köss-
um sem eru bundnir og merktir í 
rekkum inn í frystana. Þar er fisk-
urinn 16 til 18 klukkustundir að 
frjósa. Þetta er aðferð sem Norð-
menn hafa notað lengi og fer fer 
vel með fiskinn því það er engin 
pressa á honum eins og í plötu-
frystunum.“

Víkingur og Venus 
sjá um veiðina

Það eru uppsjávarskip Brims, Vík-

ingur og Venus, sem sjá fiskiðju-
verinu fyrir hráefni. Bæði skipin 
eru búin að taka um 10.000 tonn 
og því hafa um 20.000 tonn farið í 
gegnum vinnsluna á vertíðinni 
hingað til. Það er að langmestu 
leyti makríll en smávegis hefur ver-
ið um meðafla í síld. Þegar langt er 
á miðin eins og í september koma 

skipin með heldur stærri farma að 
landi en þegar styttra er að fara. 
Fiskurinn er engu að síður í mjög 
góðu ásigkomulagi þegar í land er 
komið. 

Magnús segir markaðirnir séu í 
ágætu standi. „Þetta er að fara á 
hefðbundna markaði, til Austur-
Evrópu og Asíu og víðar. Sumir 

kaupendur vilja fá flök, aðrir eru 
meira í blæstrinum og er allur 
gangur á því. Við eru með margt 
fólk í vinnu yfir sumarvertíðina og 
unnið allan sólarhringinn, ýmist á 
12 tíma og 8 tímavöktum. Við er-
um líka með ungmenni í vinnu, 
sem vinna styttri vinnutíma sam-
kvæmt lögum.“ 

Mjög heppnir með starfsfólk
Þegar mest er að gera yfir hávertíð 
í makríl næst ekki að manna 
vinnsluna með heimafólki. „Við 
erum með ákveðinn kjarna af fast-
ráðnu fólki. Svo bætum við við eft-
ir þörfum á sumrin. Vel hefur 
gengið undanfarin ár að manna 
þessar sumarvertíðir. Við höfum 
verið mjög heppnir með fólk, en 
þetta hefur verið blanda af Íslend-
ingum og útlendingum. Hlutfall 
erlendra starfsmanna sem koma á 
vertíðina hefur verið að hækka og 
það er afbragðs fólk. Við erum líka 
mjög vel settir með okkar heima-
menn, okkar fastráðna fólk. Það 
býr yfir gríðarlegri reynslu og 
þekkingu. Margt þeirra hefur unn-
ið hér í fjölda ára.“ 

Að lokinni makrílvertíð tekur 
vinnsla á norsk-íslenskri síld við. 
Magnús segir að gangi allt að ósk-
um gæti síldarvinnslan klárast í 
október. Íslenska síldin er meira 
spurningarmerki og í fyrra var lítið 
sem ekkert unnið af henni vegna 
sýkingar í stofninum og ekki liggur 

fyrir hvernig staðan á henni er 
núna. Svo er spurningin um loðnu 
sem ekki mátti veiða síðasta vetur. 
Magnús segir að sú veiði megi alls 
ekki bregðast aftur í vetur, því hún 
skipti miklu máli í vinnslunni, 
skapi mikla vinnu fyrir starfsfólk 
auk þess sem hætta er á að markað-
ir glatist ef til kemur langtíma 
skortur. Bresturinn í fyrra hafi því 
verið mikið högg, bæði fyrir starfs-
fólk, fyrirtæki og síðast en ekki síst 
viðskiptavini. „Við verðum bara að 
vona að þetta gangi allt upp.“

Grálúða og grásleppa
„Við höfum verið að vinna gráð-
lúðu undandarin sem Útgerðar-
félag Reykjavíkur landar hjá okkur. 
Aflinn kemur af Sólborginni sem 
er á grálúðunetum. Hún byrjaði 
veiðarnar í ár hérna fyrir austan en 
hefur fært sig vestur og er að landa 
þar, en aflanum er þá ekið hingað 
austur til vinnslu. Þessi vinnsla 
hefur staðið yfir í ár og er í gangi 
meðfram uppsjávarfiskinum. Síð-
astliðinn vetur og vor vorum við 
einnig að vinna grásleppu þannig 
að það er nóg að gera. Þetta er 
vinna allt árið en fyrir mismarga 
því færri eru að vinna þegar upp-
sjávarvinnslan er ekki í gangi. Því 
var mjög kærkomið að fá þessa grá-
lúðu til vinnslu til að auka vinnu á 
þeim tíma,“ segir Magnús Róberts-
son.

  Magnús Róbertsson, rekstrarstjóri Brims á Vopnafirði segir afbrags fólk 
vinna hjá fyrirtækinu.

  Fiskiðjuver Brims á Vopnafirði getur unnið úr allt að 400 tonnum á sólar-
hring.

Makrílvinnslan hefur gengið vel 
hjá Brimi á Vopnafirði

  Unnið hefur verið úr um 20.000 tonnum af makríl í fiskiðjuveri Brims.
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IP Containers var stofnað af IP 
Inc, kanadísku fyrirtæki sem 
hefur langa sögu á alþjóð-
legum markaði. IP Containers 
sérhæfir sig í framleiðslu á 
fiskikerum, áþekkum þeim 
sem framleidd eru hér á landi. 
Framleiðslan byggist upp á 
tveimur vörulínum, ker sem 
eru hönnuð og sérhæfð fyrir 
Norður-Ameríku annars vegar 
og hins vegar kerum, sem eru 
sömu gerðar og þau sem notuð 
eru á Íslandi og í Evrópu. Þau 
eru notuð á fiskmörkuðum, í 
ísfisktogurum, fiskvinnslum 
og víðar.

Unnið hefur verið að undirbún-
ingi á framleiðslu IP Containers 
seinustu tvö árin. Staðsetning 
framleiðslunnar var valin með til-
liti til aðgangs að hráefni, fram-
leiðslukostnaðar og þess að fram-
leiðslan er við Ningbo í Kína, eina 
stærstu gámahöfn í heimi. IP 
Continers hefur starfstöðvar í Kan-
ada, á Spáni og Íslandi.

Óli Björn Ólafsson er markaðs-
stjóri fyrir Evrópu. „Við leggjum 
megináherslu á Austur-Evrópu og 
þá sérstaklega Rússland,“ segir Óli 
Björn, en hann talar reiprennandi 

rússnesku. Hann bendir á að gríð-
arlegur uppgangur sé í rússneskum 
sjávarútvegi þessa dagana.

Staflast með öðrum kerum
„Við sáum möguleika á að koma 
þarna inn enda erum við með sam-
bærilega vöru, bæði hvað varðar 
gæði, útlit og stærð kerjanna. Þar 
af leiðandi er hægt að stafla kerun-
um frá okkur með þeim íslensku 
sem er mjög mikilvægt fyrir við-
skiptavini. Þá þurfa þeir ekki að 
skipta út þeim íslensku sem þeir 
eiga fyrir. Við höfum farið með 
kerin í styrkleikaprófun og mat á 
einangrun sem hvort tveggja kem-
ur mjög vel út. Við höfum þegar 
selt nokkuð af kerum til Rússlands 
og þar hafa þau verið notuð með 
góðum árangri. Sömu sögu er að 
segja af kerum sem hafa farið til 
Norður-Ameríku.“

Óli Björn segir að þrátt fyrir 
þessa kosti sé það ekki stefnan að 
fara inn á íslenska markaðinn. 
Þátttaka í sjávarútvegssýningunni 
Sjávarútvegur 2019 sé fyrst og 
fremst til að kynna fyrirtækið, 
enda sé sýningin alþjóðleg. Tæki-
færið verði einnig notað til að 
kynna kælibox sem fyrirtækið 
framleiði, en þau henti vel í útileg-
ur til kælingar á drykkjum og mat-
vælum. Gríðarlegur 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.

„Með okkur á sýningunni verð-
ur samstarsaðili okkar, danska fyr-
irtækið Semistaal, sem selur sér-
hannaðar karaþvottavélar. Þeir 
kynna okkar framleiðslu og við 
þeirra,“ segir Óli Björn.

 
Að besta gæði og
 lækka kostnað

Eigandi IP Containers er Jón Ós-
mann Arason og var staddur í Kína 
þegar rætt var við hann. „Mikil 
undirbúningsvinna síðustu ár sem 
er að skila sér í frábærri vöru sem 
við teljum eiga fullt erindi á mark-
aðinn. Við undirbúning stofnunar 
fyrirtækisins tókum við alla grund-
vallarþætti inn í þá jöfnu til að 

besta gæði og lækka kostnað. Við 
höfum fjárfest í nýjustu fram-
leiðslutækjum og notum alltaf 
bestu mögulegu hráefni. Þetta hef-
ur skilað okkur betri kerum bæði 
hvað varðar styrk og varmaheldni 
en við höfum mælt 15-20% betri 
varmaheldni í okkar körum en 
samkeppnisaðila. Við hlökkum 
mikið til að kynna þetta fyrir 
markaðinum sem og mjög sam-
keppnishæf verð. Við hjá IP 
Containers hlökkum til að kynnast 
markaðinum betur og höfum þeg-
ar fengið frábærar mótökur í 
Boston, Brussel, Rússlandi og von-
andi líka á sýningunni Sjávarútvegi 
2019. Svo verður spennandi að 
fara til Dubai í október þar sem 
við munum taka þátt í sjávarút-
vegssýningu,“ segir Jón Ósmann. 

  Jón Ósmann Arason, eigandi IP Containers segir framleiðslukostnað á fiskikerum í Kína lágan og kostnað við 
flutning þaðan til annarra heimshluta einnig mjög lágan,

  Óli Björn Ólafsson er markaðs-
stjóri IP Containers fyrir Evrópu.

Sjávarútvegsráðstefnan 2019 
verður haldin í Hörpu dagana 
7.-8. nóvember næstkomandi. 
Á ráðstefnunni verða 18 
málstofur og flutt um 100 
erindi samtals en fjallað 
verður um auðlindina, veiðar, 
vinnslu, umhverfismál, 
rannsóknir, eftirlit, sölu og 
markaðssetningu, svo dæmi 
séu tekin. 

Hvar verðum við eftir 20 ár?
Í opnunarmálstofu Sjávarútvegsráð-
stefnunnar verður farið yfir stöðu 
sjávarútvegs og hvernig hann muni 
hugsanlega þróast á næstu 20 árum. 
Hvað þarf til af hálfu hagsmunaaðila 
og þar með opinberra aðila til að 
beina þróuninni í jákvæðan farveg 
með tilliti til afkomu sjávarútvegs, 
samkeppnishæfni, útflutningstekna 
og hagsældar þjóðarinnar. Íslenskur 
sjávarútvegur hefur verið til fyrir-
myndar í alþjóðlegu samhengi. 
Þeirri spurningu verður einnig velt 
upp hvernig Íslendingar geti við-
haldið þeirri stöðu eða styrkt? Horft 
verður á væntanlega þróun hjá ís-

lenskum sjávarútvegsfyrirtækjum, 
þjónustuiðnaðinum og stjórnun 
auðlindanna.

Sjávarútvegstengd nemenda-
verkefni kynnt

Það nýmæli verður nú á ráðstefn-

unni að kynnt verða nemendaverk-
efni úr sjávarútvegstengdu námi. 
Tæplega 20 nemar kynna sín verk-
efni og koma þeir frá Háskóla Ís-
lands, Háskólasetri Vestfjarða, Há-
skólanum á Akureyri, Háskóla 
Reykjavíkur og Bændaskólanum á 

Hólum. Kynningarnar ná yfir líf-
ríki sjávar, veiðar á ljósátu, upp-
boðskerfi fiskmarkaða, nokkrar 
kynningar um vinnslu, kynjahalla í 
stjórnendastöðum í sjávarútvegi, 
markaðsmál og margt fleira.

Sjávarútvegsráðstefnan er öllum 

opin en skrá þarf þátttöku og er 
frestur til loka septembermánaðar. 

sjavarutvegsradstefnan.is

  Fiskvinnsla hefur gjörbreyst hér á landi á síðustu 20 árum en spurningin 
er sú hvernig um verður að litast í greininni að næstu 20 árum liðnum. 
Þeirri spurningu verðu leitast við að svara á Sjávarútvegsráðstefnunni í 
nóvember. 

  Sjávarútvegsráðstefnan leggur Hörpu undir sig. 

Sjávarútvegsráðstefnan 2019 

Hvar verður íslenskur sjávarútvegur eftir 20 ár?

IP Containers framleiðir fiskiker 
með áherslu á markaði í Austur-Evrópu 

og Norður-Ameríku:

„Mikill undirbún-
ingur að skila sér 
í frábærri vöru“

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

  Fiskikerin eru hönnuð þannig að 
þau staflast með íslensku kerj-
unum. 

  Fyrirtækið framleiðir einnig 
kælibox fyrir matvæli og drykkj-
arvörur fyrir útilegur.
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Á sérstökum hátíðarfundi 
Alþingis í tilefni af 100 ára 
afmæli íslenska lýðveldisins á 
síðasta ári var samþykkt 
tillaga ríkisstjórnarinnar um 
smíði á nýju hafrannsókna-
skipi í tilefni af þessum 
tímamótum. Fyrr í mánuð-
inum var undirritaður 
samningur milli Ríkiskaupa 
og Hafrannsóknarstofnunar 
um vinnu við útboð nýja 
skipsins. Samkvæmt niður-
stöðum starfshóps sem 
skipaður var árið 2013 til að 
fjalla um smíði nýs hafrann-
sóknaskip var gert ráð fyrir 
að smíðað yrði 40-45 metra 
langt skip og að afhendingar-
tími þess yrði um 20 mánuðir. 
Samkvæmt því ætti nýtt skip 
að verða tilbúið seint á árinu 
2021 ef útboðsferli lýkur á 
næstu mánuðum. 

Kostnaður á fjórða milljarð
Í þingályktunartillögu sem Katrín 
Jakobsdóttir, forsætisráðherra 
mælti fyrir á áðurnefndum hátíðar-
fundi Alþingis, kom fram að fjár-
framlag til hönnunar og undirbún-
ings næmu 300 milljónum á árinu 
2019 en verja á 1,6 milljörðum 
króna til smíðinnar á hvoru ári 
2020 og 2021. 

„Íslendingar þurfa að ráða yfir 
góðum og vel búnum rannsókna-
skipum sem geta sinnt haf- og um-
hverfisrannsóknum og þau hafa 
líka mikilvægu kennsluhlutverki að 
gegna og mikilvægt er að á nýju 
hafrannsóknaskipi verði unnt að 
sinna bæði kennslu og rannsókn-
um fyrir háskólanemendur en líka 
kennslu og fræðslu fyrir önnur 
skólastig,“ sagði forsætisráðherra 
þegar hún mælti fyrir tillögunni. 

„Nýtt hafrannsóknaskip mun 
leysa af hólmi eldra rannsóknaskip 
Hafrannsóknastofnunar, Bjarna 
Sæmundsson, sem er að verða 50 
ára gamalt og stenst ekki lengur 
þær kröfur sem gerðar eru til rann-
sóknaskipa um aðbúnað og tæki 
fyrir utan að vera þungt í rekstri.
Með þessari tillögu er horft til þess 
að Ísland geti áfram verið í forystu 
í góðri umgengni við náttúruna og 
í haf- og fiskirannsóknum.“

  Halldór Ó. Sigurðsson forstjóri Ríkiskaupa og Sigurður Guðjónsson forstjóri Hafrannsóknastofnunar undir-
rita samninga um vinnu við útboð vegna smíði nýja hafrannsóknaskipsins. Viðstaddir undirritunina voru þeir 
Ragnar Davíðsson, sviðsstjóri þjónustu hjá Ríkiskaupum og Sólmundur Már Jónsson, sviðstjóri mannauðs og 
rekstrar hjá Hafrannsóknastofnun.

  Hafrannsóknaskipið Bjarni Sæmundsson er orðið aldurhnigið og löngu 
tímabært að endurnýja það.

Nýtt hafrannsóknaskip í sjónmáli

Þjóðargjöfin í 
tilefni af lýðveldis-
afmælinu í útboð

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

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics 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 sjávarútvegs-
fyrirtækja. Hugbúnaðurinn býr y�r �ölbreyttum 
eiginleikum og tekur tillit til allra hluta virðiskeðju 
sjávarfangsins, allt frá veiðum, og framleiðslu til 
sölu og drei�ngar.

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 fram-
legð 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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Dynjandi ehf. verður með 
básinn A-5 á sjávarútvegs-
sýningunni í Laugardalshöll. 
Þorsteinn Austri Björnsson, 
sölustjóri Dynjanda segir að 
þar muni starfsmenn fyrir-
tækisins 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. 

Slys gera ekki
boð á undan sér

„Við verðum m.a. með gott úrval 
af háþrýstidælum frá Annovi Re-
verberi á básnum okkar og verður 
sérfræðingur frá þeim með okkur 
til að veita viðskiptavinum okkar 
ráðgjöf. Þetta er gamalgróið ítalskt 
fyrirtæki með mikið úrval af dæl-
um og fylgihlutum,“ segir Þor-
steinn Austri.

Þorsteinn Austri segir að vöru-
flóra Dynjanda nái til flest allra 
geira atvinnulífsins og hafi sjávar-
útvegurinn verið að koma sterkur 
inn. „Við seljum mikið af persónu-
hlífum fyrir sjómenn, t.d. hlífðar-
fatnað, hjálma og skó en einnig gas 
og súrefnismæla, öryggisblakkir o.
fl. Slysin gera ekki boð á undan sér 
og um borð í skipum geta skjótt 
skapast stórhættulegar aðstæður og 
skynsamlegt að hafa gert ráðstafan-

ir sem geta bjargað mannslífum,“ 
segir Þorsteinn Austri.

Brautryðjandi á sviði 
öryggismála

Fyrirtækið Dynjandi ehf. var stofn-
að árið 1954 og er brautryðjandi á 
sviði öryggismála á vinnustöðum 
hér á landi. Þegar litið er yfir úrval-
ið í verslun Dynjanda eru þar 
margir vöruflokkar í boði. Alls 
kyns vinnufatnað er hægt að fá, s.s. 
öryggisskó, hjálma, samfestinga, 
hanska, boli, vinnuskyrtur og 
smíðavesti. Öryggisvörur hvers 
konar eru hins vegar í fyrirrúmi, 
s.s. augn- og andlitshlífar, eyrna-
tappar, ryk- og gasgrímur, heyrna-
hlífar og gas- og súrefnismælar. 
Einnig býður Dynjandi úrval fall-
varnarbúnaðar s.s. belti, líf- og ör-
yggislínur og alls kyns festi- og 
tengibúnað. „Þá höfum við gott úr-
val af vélum og tækjum og má þar 
nefna djúpvatnsdælur, brunndælur, 
rafstöðvar, ryk- og vatnssugur, 

gufugildrur og háþrýstidælur svo 
eitthvað sé nefnt,“ segir Þorsteinn 
Austri og býður gesti velkomna í 
bás A-5 á sjávarútvegssýningunni.

  Þorsteinn Austri Björnsson, sölustjóri Dynjanda. „Sem betur fer er skiln-
ingur á mikilvægi öryggisbúnaðar stöðugt að aukast og á þetta við um 
bæði starfsmenn og rekstraraðila á vinnustöðum til sjós og lands.“

„Simrad hefur lengi verið 
leiðandi í þróun á búnaði fyrir 
fiskveiðar og hafrannsóknir 
og á sýningunni nú ætlum við 
að kynna margvíslegan búnað 
frá Simrad en margt nýtt 
hefur verið að koma frá þeim 
að undanförnu. Þá munum við 
einnig sýna nýjungar frá 
Kongsberg, JRC og Sperry 
Marine,“ segir Valdimar 
Einisson framkvæmdastjóri í 
spjalli við Sóknarfæri. 
Eigendur Simbergs eru þeir 
Valdimar og Þorsteinn 
Kristvinsson sölustjóri ásamt 
mökum. 

Simrad leiðandi í tækninni
Sem dæmi um nýjungar í Simrad 
tækjum nefna þeir ES 80 dýptar-
mælinn sem er háþróaður með 
hárri upplausn og mikilli ná-
kvæmni til að miðla lífmassaupp-
lýsingum, upplýsingum um botn-
hörku og fleira. Af sónurum nefna 
þeir SN90, sem er í senn dýptar-
mælir og sónar en hann er frábær 
mælir fyrir uppsjávar- og botnfisk-
veiðar. „Einnig má nefna ST90, 
nýjan lágtíðnisónar sem er sá öfl-
ugasti á markaðnum í dag í sínum 
flokki. Hann er með mikla lang-
drægni og aðgreiningu en hann 
vinnur á tíðnisviði 14 til 24 kHz 
sem er lægsta tíðni sem sónar á al-
mennum markaði vinnur á. CS90 
er svo nýr millitíðnisónar, sá fyrsti 
sem kemur með composite botn-
stykki 70 til 90 kHz chirp. Hann 
er næmari og með meiri lang-
drægni,“ segir Þorsteinn.

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 höfuðlínusónar og nýja gerð 
af FM90 fjölgeisla trollsónar með 
Omni botnstykki sem sýnir allt 
opið í trollinu og innkomu á fisk í 
einni sendingu. Þá er vert að 
kynna sér TV80 veiðistjórnunar-
kerfið sem er í senn einfalt og er 
með nýtt trollauga ásamt fjölda 
nema, m.a. hlera-, halla-, afla- 
hita- og dýpisnemum. 

Margt að skoða
Það verður margt nýtt að skoða í 
bás Simbergs, m.a. heildarlausnir 
fyrir vélarúm frá Kongsberg Au-
tomation, K-Chief 600 PMS sem 
er m.a. viðvörunarkerfi E0/UMS 
sem vaktar og stjórnar vélbúnaði 
skipsins, skrúfustjórnun, sam-
keyrslukerfi rafala, tankapælikerfi 
og dælustýringu, RSW stýringu og 
tengingu við framleiðslukerfi. Frá 

JRC mun Simberg kynna breiða 
línu tækja, m.a. radar, straummæli, 
GPS og GPS compass, AIS búnað, 
fjarskiptabúnað o.fl. Frá Sperry 
Marine verður kynntur nýr Gyro 
compass ásamt öðrum búnaði.

simberg.is

  Eigendur Simberg ehf. frá vinstri:Þorsteinn Kristvinsson sölustjóri og Valdimar Einisson framkvæmdastjóri. 

Öryggisvörur í fyrirrúmi
hjá Dynjanda

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

dynjandi.is

Simberg með margar nýjungar
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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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„Stutta svarið er að flest 
fiskiskip eru landtengd í 
höfnunum en tengingar fyrir 
flutningaskip eru ekki fyrir 
hendi. Það á við um landið 
allt. Í öllum meginhöfnum er 
rafmagnstengingar fyrir 
fiskiskipin,“ segir Gísli 
Gíslason, formaður Hafna-
sambands Íslands en í sumar 
hefur nokkur umræða orðið 
um útblástur frá skemmti-
ferðaskipum og möguleika til 
að tengja þau við rafmagns-
kerfi í landi til að þau þurfi 
ekki að keyra ljósavélar til 
rafmagnsframleiðslu við 
bryggju. 

Áherslan verði á úrbætur 
fyrir flutninga- og frystiskip

Gísli segir að það séu um 40 ár síð-
an hafnir landsins hafi byrjað að 
bjóða landtengingar fyrir fiskiskip. 
Þau noti svokallaða millispennu, 
sem dugi allflestum skipum, en 
frystiskipin þurfi meira afl. Þau 
þurfi í rauninni háspennu og það 
sama eigi við um flutningaskipin. 

„Aflið sem flutningaskipin og 
frystiskipin þurfa kann að vera við-
ráðanlegt fyrir einhverjar hafnir að 
bjóða upp á. Það er takt við að-
gerðaráætlun sem unnin hefur ver-
ið fyrir atvinnuvegaráðuneytið. Þá 
er talað um að nýta betur þau kerfi 
eru fyrir hendi. Ég held reyndar að 
þau séu ágætlega nýtt en þó megi 
gera betur í skipum sem ekki hafa 
verið að taka tengingar. Það er ekki 
stór hluti flotans. Síðan hefur verið 
lagt til, ef farið verður í háspennu-
tengingar, að miða við þrjú til 
fimm megavött sem myndi duga 
flutningaskipunum og frystiskip-

unum. Sá áfangi er raunhæfari en 
að bjóða landtengingar fyrir 
stærstu farþegaskipin. Þau þurfa 
miklu meira rafmagn, 10 til 15 
megavött. Búnaður til þess er einn-
ig miklu dýrari en fyrir hin skip-
in,“ segir Gísli.

Þrengt að svartolíu-
brennslunni

Gísli segir að nokkrar útgerðir 
nýrri skipa hafi verið að nota 
skipagasolíu á skipin en einnig hafi 
mörg þeirra möguleika á að nota 
svartolíu. Hann telji að átaksverk-
efnið í þessum landtengingarmál-
um muni snúast um flutningaskip 
og fiskiskip og það sé viðráðanlegt 
í einhverjum mæli. 

Fyrirliggjandi er reglugerð um 
eldsneyti en þar eru mörkin nú 
3,5% brennisteinsinnihald, en 
lægri mörk eru á farþegaskipunum, 
eða 1,5%. Um næstu áramót taka 
gildi alþjóðlegar reglur um að 
brennisteinsinnihald megi ekki 
vera yfir 0,5%. Inni á samráðsgátt 
stjórnvalda er tillaga frá samgöngu-
ráðuneytinu að reglugerð sem felur 
það í sér að innan 12 mílna megi 
innihald brennisteins ekki fara yfir 
0,1%, sem er það sama við strend-
ur Eystrasaltsins, Bandaríkjanna og 
víðar. Það nánast útilokar brennslu 
svartolíu og krefst þess að dregið 
verði verulega úr innihaldi snefi-
lefna sem eru í eldneytinu. 

  Gísli Gíslason, formaður Hafnasambands Íslands. 

Fyrstu nemendurnir til að 
ljúka 5. og síðustu lotu 
stjórnendanáms á vegum 
Símenntunar Háskólans á 
Akureyri tóku við skírteinum 
sínum fyrir skömmu. 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 fyrirtækjum 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 sammála um að þeir 
öðlast þekkingu í mannauðsstjórn-
un 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 fyrir-
tækin til það sem upp á vantar,“ 
segir Skúli Sigurðsson, forseti Sam-
bands stjórnendafélaga.

„Millistjórnandinn hefur mun 
viðameira hlutverki að gegna en 
áður var. Það eru ótal þættir sem 
koma inn s.s. veikindi aðstand-
enda, fíknivandi, fjölmenning, 
kulnun í starfi og almenn vanlíðan 
starfsfólks. Allt þetta þarf milli-
stjórnandinn að geta tekist á við ef 

ekki á illa að fara. Þetta nám, sem 
Samband stjórnendafélaga hafði 
forgöngu um, er að mínu mati 
mjög hagnýtt verkfæri fyrir alla þá 
sem hafa mannaforráð í fyrirtækj-
um,“ segir Stefán Guðnason, verk-
efnastjóri hjá Símenntun Háskól-
ans á Akureyri.

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

Stjórnendanám Sambands stjórnendafélaga og SA 

Fyrstu nemendurnir ljúka námi

Olíubrennsla stærri skipa í höfnum 

Raunhæft að frysti- og flutninga-
skip fái rafmagn úr landi

  Segja má að gamli og nýi tíminn hafi mæst á síðustu 
árum með endurnýjunum í togaraflotanum. Nýjum 
skipum er ætlað að mæta hertum kröfum hvað 
varðar olíunotkun og útblástur. 

  Skip í Reykjavíkurhöfn. Raunhæft er að mati for-
manns Hafnasambands Íslands að leggja áherslu á 
úrbætur í tengingum frystitogara og flutningaskipa 
við landrafmagn í höfnum. Aflþörf skemmtiferða-
skipa sé hins vegar slík að það sé mun fjarlægari 
áfangi. 

ICELAND FISHING 
EXPO 2019
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„Undanfarna mánuði hefur 
KAPP ehf. breikkað vöruúrval 
fyrirtækisins og getur nú 
boðið heildarlausn í þjónustu 
fyrir sjávarútveginn þegar 
kemur að kælingu, viðgerð-
um, sérsmíði, færiböndum, 
flutningalausnum og gámum.

„Segja má að íslenskum sjávar-
útvegi hafi tekist ágætilega að laga 
sig að þörfum markaða. Íslensk 
fyrirtæki stýra sjósókn, vinnsluað-
ferðum, vöruþróun, gæðastarfi og 
markaðsstarfi, allt eftir þörfum 
markaða. Ef horft er til baka þá 
sýnir þróun fyrri ára að bætt með-
ferð afla bæði til sjós og lands hef-
ur aukið virði afurða til muna,“ 
segir Freyr Friðriksson, fram-
kvæmdastjóri KAPP ehf. 

Optim-ICE hefur slegið í gegn
Freyr segir KAPP hafa verið leið-
andi í kælitækni á undaförnum ár-
um og hafi Optim-ICE ísþykkni-
kerfið slegið í gegn um allan heim. 
„Kerfið leysir af hólmi hefðbund-
inn flöguís, kælir mun hraðar og 
endist lengur. Við sjáum einnig 
auknar þarfir á almennri forkæl-
ingu á vatni í vinnslum og vinnslu-
rásinni. 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 auk-
ist ár frá ári með sölu og viðhaldi á 
kælikerfum allt frá umhverfisvænu 
Co2 kælingunni frá SCM Frigo til 
uppsetningar og þjónustu á amm-

oníakskerfum og býður fyrirtækið 
frysti- og kæligámalausnir frá Titan 
Containers og kæliklefa frá Incold. 
KAPP hefur einnig þjónustað fjöl-
mörg fyrirtæki, bæði með sölu og 
leigu á Carrier kælikerfum í allar 
gerðir bifreiða, DHollandia vöru-
lyftum og Schmitz Cargobull tra-
ilervögnum auk úrvals af gáma-
grindum.

Smíða nánast hvað 
sem er í búnaði

KAPP keypti Stáltech um síðustu 
áramót og flutti alla starfsemina til 
höfuðstöðva KAPP í Miðhraun í 
Garðabæ. Með tilkomu Stáltech er 
KAPP að bjóða sjávarútvegsfyrir-
tækjum heildarlausn í þjónustu 
fyrir sjávarútveginn. Má þar nefna 
fiskvinnsluvélar frá Pisces og mat-
vinnsluvélar frá Nowick til lausna 
sem eru sérsniðnar að þörfum 
hvers og eins viðskiptavinar. Ný-
verið var t.d. lokið við framleiðslu 
og uppsetningu á færiböndum í 
innmötunarkerfi fyrir síldarpökk-
unarvélar hjá Ísfélagi Vestmanna-
eyja á Þórshöfn. Og sem dæmi 
nefnir Freyr einnig að undanfarið 
hafi fyrirtækið framleitt karahvolf-
ara, hlífðarbúr fyrir Baader vélar, 
handflökunarlínur og pökkunar-
vélar. Ryðfrí stálsmíði fyrir mat-
vælaiðnaðinn er nú orðin einn af 
burðarstólpum framleiðslu KAPP, 
þannig að nú er hægt að smíða 
nánast allt sem auðveldar við-
skiptavinum rekstur sinn. 

Gott samstarf við 
viðskiptavini

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

„Aðalsmerki KAPP er framúr-

skarandi þjónusta og gott samstarf 
við viðskiptavini. Hjá fyrirtækinu 
er sólarhrings vakt fyrir kælikerfin 
þar sem vaktmenn eru alltaf til 
staðar ef eitthvað kemur uppá. Það 
má því setja að KAPP bjóði nú 
heildarlausn í þjónustu fyrir sjávar-
útveginn,” segir Freyr Friðriksson.

kapp.is

  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 bún-
aði. Vörulyftur, trailervagnar, kælivélar og gámagrindur.

  KAPP er umboðsaðili fyrir Titan Containers sem framleiðir 
ArcticStore gámana fyrir nánasta allar aðstæður.

  Smíði úr ryðfríu stáli og á færiböndum. Sérhæfing í fram-
leiðslu á vörum fyrir matvælaiðnaðinn. 

Kapp ehf. 

Heildarlausn í þjónustu við sjávarútveginn

Snjalltæknin er hjálpleg þegar 
kemur að öryggismálum 
sjómanna, líkt og sýnir sig 
með nýju smáforriti sem 
Neyðarlínan og Landhelgis-
gæslan hafa tekið í notkun. 
Með því geta skip og bátar 
tilkynnt til Vaktstöðvar 
siglinga þegar þau leggja úr 
höfn. Smáforritið er fyrst og 
fremst ætlað minni skipum en 
þó er ekkert því til fyrirstöðu 
að nota það fyrir stærri skipin 
einnig. 

Forritið heitir „VSS Trackwell 
App“ og er hægt að nálgast það í 
Play store fyrir Android snjallsíma. 
Sama forrit fyrir Apple snjallsíma 
ber nafnið ,,VSS Login“ og er að-
gengilegt í App Store. 

Þegar forritinu hefur verið hlað-
ið niður, getur skipstjóri skráð sig 
inn með kennitölu og í framhaldi 

notað forritið til að skrá skip sitt úr 
höfn. Þá geta skipstjórar farþega-
skipa skráð fjölda farþega og 
áhafnarmeðlima um borð. Hug-

búnaðurinn virkar þannig að ef 
ferilvöktunarbúnaður viðkomandi 
skips er óvirkur þegar það er til-
kynnt úr höfn með þessum hætti, 

fær skipstjóri ábendingu frá forrit-
inu um að hafa samband við Vakt-
stöð siglinga. Hafa skal í huga að 
strandveiðibátum ber að tilkynna 
brottför sína handvirkt með talstöð 
til Vaktstöðvar siglinga í samræmi 
við reglugerð um strandveiðar. 
Landhelgisgæslan og Neyðarlínan 
hvetja skipstjóra til að nýta sér 
þessa nýjung sem er enn eitt skref-
ið í auknu öryggi sjófarenda. 

Öll íslensk skip eru í ferilvöktun 

hjá Vaktstöð siglinga svo hægt sé 
að bregðast við ef alvarlegir atburð-
ir koma upp um borð. Ef ferilvökt-
un skips verður óvirk og ekki næst 
samband við skipið sendir stjórn-
stöð Landhelgisgæslunnar björgun-
araðila til aðstoðar. Skip í grennd-
inni eru gjarnan fyrst á vettvang. 
Landhelgisgæslan kallar þau upp á 
VHF talstöðvarás 16, sem er neyð-
arrás skipa. Þannig hafa margir sjó-
menn bjargað öðrum sjómönnum 
úr háska. Því er mikilvægt að allir 
sjómenn hlusti ávallt á rás 16. 
Mörgum mannslífum hefur verið 
bjargað fyrir tilstuðlan ferilvöktun-
arinnar og samstarfsins við íslenska 
sjómenn en í þessu sambandi er 
vert að minna á að ekkert banaslys 
varð á sjó tvö ár í röð, þ.e. 2017 og 
2018. 

112.is/vaktstodsiglinga

Tilkynnt úr höfn með snjallforriti

  Snjallforritið var hugsað fyrir smábáta en getur í raun nýst öllum skip-
stjórnendum. 
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Sérhæfðar lausnir í iðnaðarhurðum, flekahurðum og
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174 171 168 165 162 159 156 153 150 147 144 141 138 135 132 129 126 123 120 117 114 111 108 105 102 99 96 93 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 26 25
173 170 167 164 161 158 155 152 149 146 143 140 137 134 131 128 125 122 119 116 113 110 107 104 101 98 95 92 89 86 83 80 77 74 71 68 65 62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 24 23 22
172 169 166 163 160 157 154 151 148 145 142 139 136 133 130 127 124 121 118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 21 20 19
176 175 PON Pjetur O Nikulásson Simberg 18 17 16
178 177 Íslyft   Atlas D-tech Flugger    Simberg             Klappir      Naust Marine 15 14 13
180 179 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25    30 29 28 27 26 25 12 11 10
182 181 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 9 8 7
184 183 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 6 5 X

X 185 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 3 2
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 Vélasalan

66North     

Vélar og skip Olís  Borgarplast
102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97

28 27 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91
26 25 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 45 44 43
24 23 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 42 41 40
22 21 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 39 38 37
20 19 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 36 35 34
18 17 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 33 32 31
16 15 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 30 29 28
14 13 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 27 26 25
12 11 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 24 23 22
10 9 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 21 20 19

8 7 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 18 17 16
6 5 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 15 14 13

3 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 12 11 10
X 1 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 9 8 7

12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 6 5 4
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 3 2 1

Sæplast Nortek  Go on . Brimrún
.

      
        Kapp Skeljungur   Landsbjörg

102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 102 101 100 99 98 97 42 41 40
28 27 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 39 38 37
26 25 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 36 35 34
24 23 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 33 32 31
22 21 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 30 29 28
20 19 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 27 26 25
18 17 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 24 23 22
16 15 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 21 20 19
14 13 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 18 17 16
12 11 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 15 14 13
10 9 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 12 11 10

8 7 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 9 8 7
6 5 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 6 5 4

3 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 3 2 1
X 1 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13

12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

Sonar Samey Scanmar Fálkinn Pólar Multivac
Landvélar

  
Kaffihús Prolyft      63 62

96 95 94 93 92 91 96 95 94

93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 96 95 94 93 92 91 60 59 X
28 27 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 57 56 55
26 25 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 54 53 52
24 23 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 51 50 49
22 21 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 48 47 46
20 19 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 45 44 43
18 17 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 42 41 40
16 15 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 39 38 37
14 13 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 36 35 34
12 11 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 33 32 31
10 9 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 30 29 28

8 7 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 27 26 25
6 5 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22

3 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 21 20 19
1 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 18 17 16

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 15 14 13
Style  Lykill Kraftvélar Ísfell Íslyft 12 11 10
Technology  9 8 7

6 5 4
Gea-Ísland Friðrik A.Jónsson/Marás Friðrik A.Jónsson/Marás  Veltir 3 2 X

90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 90 89 88 87 86 85 77 76 75 74 73 72
  84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 84 83 82 81 80 79 71 70 69 68 67 66
  78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 78 77 76 75 74 73 65 64 63 62 61 60

69 68 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 72 71 70 69 68 67 59 58 57 56 55 54
66 65 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 66 65 64 63 62 61 53 52 51 50 49 48
63 62 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 55 47 46 45 44 43 42
60 59 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 54 53 52 51 50 49 41 40 39 38 37 36
57 56 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 48 47 46 45 44 43 35 34 33 32 31 30
54 53 42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37  42 41 40 39 38 37 42 41 40 39 38 37 29 28 27 26 25 24
51 50 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 36 35 34 33 32 31 23 22 21 20 19
48 47 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 18 17 16 15 14
45 44 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 24 23 22 21 20 19 13 12 11 10
42 41 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13

18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 9 8 7 6
39 38 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 5 4 3
36 35 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 2 1 Morenot
33 32 Curio Verkfærasalan Rafver
30 29  
27 26 Vortex  Loft og raftæki
22 19 16 13 10 7 4 1 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 7 4 1
23 20 17 14 11 8 5 2 80 77 74 71 68 65 62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 26 23 20 17 14 8 5 2
24 21 18 15 12 9 6 X 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 X 6 3
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82 79 76 73 70 67 64 61 64 67 70 73 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9   
81 78 75 72 69 66 63 60 63 66 69 72 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8   
80 77 74 71 68 65 62 59 62 65 68 71 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7   

  Peruza Ritform   Seaviewprogress Sportvblaðið Tolli  
 

 
39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3
38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2 38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2
37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Kabola   Ljósvirki Net  Aflvélar/Burstagerðin
 

Ísblik  Bílson Ip Containers
30 27 24 21 24   9 6 3 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3
29 26 23 20 23   8 5 2 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2
28 25 22 19 22   7 4 1 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

 ÚTGÖNGUDYR  

Vatnslausnir

Anddyri / Entrance

Iceland Fishing Expo 2019

27 24 21 18 15 12 9 6 3 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 57 54 51 48 45 42 39 36 32 31
26 23 20 17 14 11 8 5 2 44 41 38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2 56 53 50 47 44 41 38 30 29 28
25 22 19 16 13 10 7 4 1 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 55 52 49 46 43 40 37 27 26 25

Hjá smára Hólm Dynjandi  Tandraberg 24 23 22
 Hampiðjan Bætir Verkís Marineeng Tyboron-Trawldoors Trawldoorswldoors  21 20 19

27 26 25 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81    
24 23 22 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65    
21 20 19 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49    
18 17 16 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 9 8 7
15 14 13 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 6 5 4
12 11 10 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

9 8 7     Þekking  Wurth   
6 5 4    Dronefly      Scanver Fibras Armon Shipyards Egersund
3 2 1 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81  18 17 16

PMT 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 15 14 13
56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 12 11 10
42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 9 8 7
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 6 5 4

24 23 22 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
21 20 19 TMI      Vestmeyjahöfn Bopp       
18 17 16 Vélfag Slippurinn Nelton StálsmiðjanFramtak O.J. Kaaber
15 14 13 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
12 11 10 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65

9 8 7 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
6 5 4 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 9 8 7
3 2 1 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 6 5 4

Tandur 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        Aflhlutir  Beitir

   Ásafl MD-vélar HBG þjónust Lavango Baldur HalldótssonJón Bergsson Gúmmísteypan
102 99 96 93 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3
101 98 95 92 89 86 83 80 77 74 71 68 65 62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2
100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1
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140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224
139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223
138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222
137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221
136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220
135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219
134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218

  
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223
5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222
4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218

TLS  Ísfell

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244
5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243
4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239

EKKÓ   Íslensk bandaríska
 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279
5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278
4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274

Íslyft
 

132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279
131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278
130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277
129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276
128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275
127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274

 

147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294
146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286 293
145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285 292
144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284 291
143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290
142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289
141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288

   Kraftvélar
   Höllin - 

Stólpi-Gámar

Víkingbátar / Sómabátar

ANDDYRI

A-SVÆÐI

ÚTISVÆÐI

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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Hlökkum til að sjá ykkur

Við verðum á sjávarútvegssýningunni í
Laugardalshöll dagana 25. til 27. september

VAGNHÖFÐA 12, REYKJAVÍK  |  S. 567 2800  |  mdvelar@mdvelar.is  |  mdvelar.is

GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

7.0 m

1.23 m

Sími 567-2050 - Smiðshöfði 7 - 110 Reykjavík

Viðgerða- og varahlutaþjónusta í yfir 30 ár
Bætir ehf hefur í rúm 30 ár boðið uppá alhliða viðgerða- og varahlutaþjónustu fyrir breiðann hóp viðskiptavina. Við 
þjónustum og útvegum varahluti í flestar tegundir dísilvéla og höfum mikla reynslu í ZF og Twin Disc gírum. Bætir ehf hefur 
um árabil boðið uppá há gæða varahluti, frá framleiðendum á borð við IPD og Interstate Mcbee, sem henta m.a. í vélar frá: 

Caterpillar®   Cummins®   Detroit Diesel®

Baldwin® hefur sérhæft sig í  
smur-, loft- og hráolíusíum
Við bjóðum upp á Baldwin® síur í flestar gerðir þungavinnu-  
og sjóvéla á hagstæðum verðum.

Verkstæði og viðgerðarþjónusta
Viðgerða- og þjónustuverkstæði Bætis er búið öllum sér verk-
færum sem þörf er á til upptekta á flestum gerðum véla og gíra.

Nöfn vélaframleiðenda eru hér aðeins til upplýsinga og eru vörumerkin eign hvers framleiðanda. Cat® og Caterpillar® eru skrásett vörumerki í eigu Caterpillar Inc. Cummins® er skrásett vörumerki í eigu Cummins Engine Company. Detroit Diesel® er skráett vörumerki í eigu Detroit Diesel Corporation.

Túrbínur
Bætir ehf. býður upp á 
viðgerðarþjónustu fyrir 
flestar gerðir túrbína.

    » Loftsíur
  » Smurolíusíur
» Eldsneytissíur

  » Kælivatnssíur
» Glussasíur

Við verðum á 
Sjávarútvegssýningunni

Básinn er staðsettur: 
(B.22) 34-48

FJARÐABYGGÐ

LAVANGO@LAVANGO.is 

 www.lavango.is 

R
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Introducing a revolutionary 
sanitation solution

EHF

www.seaviewprogress.com/en/pss-shaft-seal/marine

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

ÆGIRÆGIR
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
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„Okkar aðal starfsemi snýst 
um þjónustu við matvæla-
iðnaðinn, ekki síst sjávarút-
veginn. Annars vegar erum 
við að framleiða færibanda-
reimar og hitt stóra verkefni 
okkar er sala á lágþrýstum 
þvotta- og sótthreinsikerfum 
fyrir vinnslurnar. Þessu til 
viðbótar eru ýmis verkefni 
sem snúa að þessu sviði 
atvinnulífsins, eins og t.d. 
sala og uppsetning á vinnu-
fata- og hreinlætisaðstöðu 
starfsmanna í vinnslunum,“ 
segir Pétur Blöndal, fram-
kvæmdastjóri og aðaleigandi 
Iðnvers ehf. 

Vottaðar reimar fyrir 
matvælavinnsluna

Pétur segir Iðnver vinna náið með 
fyrirtækjum sem smíða vinnslu-
búnað fyrir sjávarútveginn, líkt og 
Skaginn 3X ehf., Valka ehf. og 
Samey ehf, svo nokkur séu nefnd. 
Fyrirtækið hefur því haft mikið að 
gera að undanförnu í stórum verk-
efnum þessara fyrirtækja í nýjum 
fiskvinnslum, bæði hér á landi og 
erlendis, sér í lagi framleiðslu bún-
aðar í vinnslur í Rússlandi.

„Þetta gengur þannig fyrir sig 
að þessir aðilar annast alla járn-

smíði í færiböndunum en við 
komum síðan með reimarnar sjálf-
ar og það sem þeim tengist. Þær 
geta verið af ýmsum gerðum, allt 
frá því að vera heilsteyptar gúmmí-
reimar yfir í reimar sem eru sam-
settar úr plastkubbum. Við höfum 
mikla reynslu á þessu sviði enda 
koma reimar víða við sögu. Til 
dæmis er ISAVIA einn af okkar 
viðskiptavinum með reimar í af-
greiðslukerfin á Keflavíkurflug-
velli,“ segir Pétur. 

Öll efni sem notuð eru í reima-
framleiðsluna hjá Iðnver eru vott-
uð fyrir matvælavinnslur og „þrifa-
væn,“ eins og Pétur orðar það. 
„Við bjóðum einnig allar legur, 
kefli, mótora og annað sem þarf til 
að smíða færiböndin, allt annað en 
járnsmíðina sjálfa.“

Lágþrýst þvottakerfi 
betri valkostur

Lágþrýst þvottakerfi fyrir matvæla-
vinnslur hafa verið að ryðja sér 
rúms á undanförnum árum og þau 
flytur Iðnver ehf. inn frá danska 
framleiðandanum System Clea-
ners. 

„Danska fyrirtækið er meðal 
þeirra stærstu í þessum geira en um 
er að ræða kerfi sem klæðskera-
saumuð eru í hverri vinnslu fyrir 

sig en í t.d. nýju fiskvinnslunum 
sem við höfum sett upp kerfi eru 
lagnir í vinnslusölunum og stútar 
og slönguhjól á nokkrum stöðum. 

Í reynd eru þetta þríþætt kerfi, þ.e. 
með kvoðusápu, þvotti og sótt-
hreinsun. Stærsta kerfið sem við 
höfum sett upp hér á landi er í 
vinnslu Brims á Grandagarði og 
nýjasta kerfið er í vinnslu GRun 
ehf. í Grundarfirði,“ segir Pétur en 
reynslan hefur sýnt að þvottur með 
lágþrýstum kerfum sem þessum er 
betri en með háþrýstingi. 

„Það eru til lærðar greinar um 

þetta sem allar sýna að lágþrýsting-
urinn skilar betri þvotti. Háþrýsti-
þvotturinn getur aukið smithættu 
eins og nýleg dæmi sanna og einn-
ig er viðkvæmum búnaði hættara 
við að skemmast við þennan kraft-
mikla vatnsþvott. Það er margt 
sem mælir með því að velja lág-
þrýstu þvottakerfin í matvæla-
vinnslurnar,“ segir Pétur.

Iðnver ehf. verður með veglegan 
bás á sýningunni Sjávarútvegur 
2019 í Laugardalshöll og kynnir 
þar sína þjónustu og vörur. Þar 
verður til að mynda kynnt nýjung í 
lágþrýstum þvottakerfum fyrir 
skip. 

idnver.is

Iðnver 

Færibandareimar 
og þvottakerfi fyrir 
matvælavinnslur

  Kvoðuþvottur í matvælavinnslu. Iðnver selur reimar í færiböndin, líkt og þau sem hér sjást og einnig öflug 
þvotta- og sótthreinsikerfi eins og hér er notað. 

  Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri 
Iðnvers. 

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

Established 2017 Site supervision 
specialized in sophisticated

Fishing vessels

Delivered
2017 Regina C 
2018 Markus
2019 Polar Nattoralik
2020 TBN
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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
0

0%
 R

ECYCLABLE.100%
 RECYCLABLE

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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„Viðbrögðin voru mjög góð, 
við erum ánægð með hvernig 
til tókst og ég vona að við 
getum endurtekið leikinn að 
ári og jafnvel gert að 
árlegum viðburði héðan í 
frá. Fólk hefur tekið þessu 
mjög vel og umferð á þá 
veitingastaði sem tóku þátt 
hefur aukist,“ segir Kolbrún 
Sveinsdóttir sérfræðingur 
hjá Matís og verkefnastjóri 
velheppnaðrar Saltfiskviku 
sem er nýlokið. 

Að Saltfiskvikunni stóðu Matís, 
Íslandsstofa, íslenska kokkalands-
liðið og Félag íslenskra saltfisk-
framleiðenda. Alls tóku 13 veit-
ingastaðir þátt í viðburðinum og 
bauð hver upp á að minnsta kosti 
einn saltfiskrétt á matseðli sínum. 
Gestakokkarnir Diego Rocha frá 
Portúgal, Carlota Claver frá Spáni 
og Lorenzo Alessio frá Ítalíu sóttu 
Ísland heim í tilefni átaksins og 
kynntu hver með sínu sniði hvern-
ig hægt er að matreiða saltfisk á 
ólíkan máta. Kokkarnir litu að 
auki inn á nokkra veitingastaði 
sem þátt tóku og elduðu þar dýr-
indis saltfiskrétti.

Vanmetin vara í 
heimalandinu

Kveikjan að því að blása til saltfisk-
viku hér á landi er að sögn Kol-
brúnar sú að saltfiskur hefur átt 
undir högg að sækja á matseðli 
landsmanna undanfarin ár, margir 
líta alls ekki við honum. Það þótti 
mönnum auðvitað súrt í broti 
enda um að ræða eina af verðmæt-
ustu útflutningsafurð Íslands og 
ástæða til að gera honum hærra 
undir höfði. „Saltfiskur er sælkera-
fæða og þótti full ástæða til að 
auka veg hans hér heima fyrir,“ 
segir Kolbrún.

Matís kannaði stöðu saltfisks 
hér heima og fékk til liðs við sig 
m.a. matreiðslumeistara og mat-
reiðslunema, fulltrúa frá saltfisk-
framleiðendum og Íslandsstofu í 

vinnustofu þar sem málið var kruf-
ið til mergjar. „Niðurstaðan var sú 
að saltfiskur væri vanmetin vara og 
langt í frá nægilega þekktur sem 
valkostur á matseðlum almennings 
sem gjarnan sneiða hjá honum, 
hvort sem það er meðvitað eða 
ekki,“ segir Kolbrún. 

Með því að efna til Saltfiskviku 
var ætlunin að kynna saltfiskinn 

betur. Sá útbreiddi misskilningur 
er landlægur, einkum í hópi yngri 
kynslóða að saltfiskur sé eða eigi að 
vera mjög saltur, því hann heitir jú 
saltfiskur. „Staðreyndin er hins 
vegar sú að saltfiskur er borinn á 
borð útvatnaður og ef rétt er með 
farið ætti saltið að vera um 1% eða 
jafnvel aðeins minna. En fólk virð-
ist ekki meðvitað um þetta. Við 

eigum ærið verk fyrir höndum að 
eyða þessum misskilningi,“ segir 
Kolbrún. 

Yngra fólkið borðar 
afar sjaldan saltfisk

Í könnun sem Matís gerði í vor 
kom fram að helstu ástæður þess 
að fólk borðaði ekki saltfisk eru að 
því þykir hann ekki góður. Hann 
sé of saltur, sumir nefndu skort á 
framboði og líka að lítil hefð sé al-
mennt fyrir neyslu á saltfiski. Þeir 
sem hins vegar höfðu keypt saltfisk 
á veitingastað, í fiskbúð eða mat-
vöruverslun lýstu þó yfirleitt já-
kvæðri upplifun. 

Fram kom í könnuninni að 
neysla bæði á fiski og saltfiski fer 
minnkandi með lækkandi aldri og 
sem dæmi borðar innan við þriðj-
ungur fólks á aldrinum 18 til 29 
ára saltfisk einu sinni á ári eða oft-

ar. Samsvarandi hlutfall fyrir elsta 
aldurshópinn er 94%.

Þarf að gera 
saltfiskinn sýnilegri

„Við þurfum núna að vinna að því 
að auka þekkingu fólks á saltfiski 
og þar með náum við vonandi að 
kveikja áhuga þannig að yngra 
fólkið vilji prófa. Það þarf greini-
lega að kynna hann betur, gera 
hann sýnilegri, hvort heldur sem 
væri á veitingastöðum, í matvöru-
verslunum, fiskbúðum og einnig 
með því að hvetja þá sem eru við 
stjórnvölinn í mötuneytum skóla 
og vinnustaða til að bjóða upp á 
hann af og til og þá gjarnan í mis-
munandi útfærslum,“ segir Kol-
brún. Þess má geta að a.m.k. 10 
mötuneyti vinnustaða voru með í 
Saltfiskvikunni og framreiddu salt-
fisk fyrir sitt fólk eitt hádegi. Þá fór 
ítalski landsliðskokkurinn Lorenzo 
eitt hádegi á leikskólann Laufás-
borg þar sem hann eldaði saltfisk 
fyrir börnin sem létu vel af.

Má því segja að fyrsta saltfisk-
vikan hafi tekist vel, landsmenn 
nýttu tækifærið og gáfu margir 
hverjir saltfiskinum gaum. „Það er 
löng hefð fyrir vinnslu saltfisks hér 
á landi, hann er verðmæt útflutn-
ingsvara og flokkast sem sælkera-
vara í mörgum Suður-Evrópulönd-
um. Það hefur verið heldur hljótt 
um hann hér heima en við vænt-
um þess að hann fá þann sess sem 
hann á skilið eftir góða kynningu á 
Saltfiskvikunni,“ segir Kolbrún.

matis.is

  Kolbrún Sveinsdóttir sérfræð-
ingur hjá Matís og verkefnastjóri 
Saltfiskviku.

  Frú Eliza Reid og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á opnunarviðburði Saltfiskviku.

  Félagar í íslenska kokkalandsliðinu kunna að búa til 
gómsæta rétti úr saltfiskinum.

  Girnilegur saltfiskréttur. 

  Lorenzo Alessio, einn þriggja erlendra gestakokka sem tóku þátt í Salt-
fiskvikunni brá sér á leikskólann Laufásborg í hádeginu og eldaði fyrir 
börnin. 

Góð viðbrögð við saltfiskviku

 L a n d s f é l a g  í  v é l -  o g  m á l m t æ k n i

K y n n t u  þ é r  m á l i ð  á  w w w . v m . i s

Fag m e n n  t i l 
s j ó s  o g  l a n d s

V M - F é l a g  v é l s t j ó r a  o g 

m á l m t æ k n i m a n n a  e r  m e ð a l 

s t æ r s t u  f a g -  o g 

s t é t t a r f é l a g a  l a n d s i n s . 

V é l s t j ó r a r  o g 

m á l m i ð n a ð a r m e n n  e i g a 

m a r g t  s a m e i g i n l e g t  b æ ð i  í 

n á m i  o g  á  v i n n u m a r k a ð i .
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PLUS
ACCESSORIES

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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Nýr Bárður SH, stærsti plastbátur 
landsins, hefur verið í reynslusigl-
ingum út frá skipasmíðastöðinni 
Bredegaard í Danmörku nú í sept-
ember. Þegar endanlegum frágangi 
lýkur verður haldið til Hanstholm 
þar sem dekkbúnaður verður tek-
inn um borð og síðan haldið heim.

Pétur Pétursson, útgerðarmaður 
og eigandi bátsins, segir að líklega 
dragist heimferðin fram að næstu 
mánaðamótum. Frágangi á bátn-
um hafi seinkað vegna sumarleyfa. 
Hann segist að öðru leyti vera 
mjög ánægður með bátinn og hann 
fari vel í sjó. Þeir fengu á sig 17 

metra vind í fyrstu reynslusiglingu 
en allt gekk samt vel. „Þetta lítur 
allt vel út og er að klárast. Við er-
um bara sáttir við bátinn,“ segir 
Pétur en Bárður SH er 24 metrar 
að lengd og 7 metra breiður, útbú-
inn bæði á net og dragnót. Hann 
getur borið 55 tonn í róðri í kör-
um.

Þetta er mikil stækkun en gamli 
Bárður er 30 brúttótonn að stærð. 
„Það er ansi spennandi að fara út í 
þetta. Mikil fiskigengd hefur verið 
við Snæfellsnesið undanfarin ár. 
Maður hefur því oft þurft að fara 
tvær ferðir á dag og báturinn fullur 
af fiski og netum. Því hefur plássið 
verið of lítið og erfitt að vera alltaf 
svona hlaðinn og landa tvisvar á 
dag. Það lengir daginn ansi mikið 
þó stutt sé á miðin. Aldrei minna 
en þrjá til fjóra klukkutíma,“ segir 
Pétur.

  Fallegt skip, Bárður SH 81, sem skráð verður til heimahafnar á Arnar-
stapa. Þetta verður stærsti plastbátur flotans. Ljósmynd: Pétur Pétursson. 

Nýr Bárður 
væntanlegur um 

mánaðamótin

Meðafli 
sjávarspen-

dýra og 
fugla í 66% 

róðra
Algengustu sjávarspendýrin sem 
veiðast sem meðafli í grásleppunet 
eru landselur, útselur og hnísa, á 
meðan algengustu fuglarnir eru 
æðarfugl, teista, langvía og skarfar. 
Þessar tegundir voru einnig mest 
skráðar í afladagbækur sjómanna. 
Hafrannsóknastofnun hefur kann-
að meðaflann sem var í 66% eftir-
litsróðra.

Ný skýrsla um meðafla fugla og 
sjávarspendýra í grásleppuveiðum 
er komin út. Hún byggir á skýrslu 
sem gefin var út árið 2018, með 
því að bæta við gögnum úr 102 
eftirlitsróðrum sjóeftirlits Fiski-
stofu sem farnir voru 2018. Því er 
unnt að byggja meðaflamatið á 5 
ára meðaltali og rétt tæplega 300 
eftirlitsróðrum. 

Á heildina litið, samkvæmt 
gögnum frá öllum fimm árum 
rannsóknarinnar var meðal 
meðafla tíðni sjávarspendýra um 1 
dýr í hverjum eftirlitsróðri, og 
meðal meðaflatíðni fugla um 2,7 
fuglar í róðri. Einhver meðafli var í 
66% eftirlitsróðra, þar sem 40% 
róðra var með meðafla sjávarspen-
dýra og 46% róðra með sjófugla. 
Algengustu sjávarspendýrin sem 
veiddust sem meðafli voru landsel-
ur, útselur og hnísa, á meðan al-
gengustu fuglarnir voru æðarfugl, 
teista, langvía og skarfar. Þessar 
tegundir voru einnig mest skráðar í 
afladagbækur sjómanna.

Nýtt mat á stofnstærðum land-
sels, útsels og dílaskarfs sýnir 
nokkra aukningu frá síðasta mati 
þrátt fyrir nokkuð háa meðaflat-
íðni. Mikilvægt sé þó að vakta 
áfram bæði stofnstærð og meðaflat-
íðni þessara tegunda þar sem stofn-
stærð þeirra er lítil og viðkvæm fyr-
ir breytingum í umhverfinu.

  Algengustu sjávarspen-
dýrin sem veiddust sem meðafli 
í grásleppu netum voru landselur, 
útselur og hnísa.

Hlutverk okkar 
er að  veita skipum
öryggi og þjónustu

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

Grindavíkurhöfn

Velkomin til Grindavíkur!
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Rannsóknir eru mikilvægur 
hluti þróunar og uppbyggingar 
atvinnugreina og á það ekki 
síst við um sjávarútveginn. 
Matís hefur unnið að mörgum 
rannsóknarverkefnum í 
greininni á undanförnum 
árum og hefur átt mikinn þátt 
í framþróun í vinnslutækni, 
kælingu, nýtingu og fleiri 
þáttum. Sæmundur Elíasson, 
starfsmaður Matís á Akureyri, 
segir alltaf tækifæri til að gera 
betur og almennt vilji Matís 
vinna á víðum grunni með 
matvælaiðnaðinum til að 
missa ekki af tækifærum til 

nýsköpunar og verðmæta-
aukningar. 

Spennandi hugmyndir
 um þróunarvettvang í 

vinnslutækni
Í samstarfi Matís, Atvinnuþróunar-
félags Eyjafjarðar, Háskólans á Ak-
ureyri og fleiri eru hugmyndir um 
stofnun sérstaks þróunarvettvangs 
á Norðurlandi með áherslu á 
vinnslutækni. Það segir Sæmundur 
spennandi verkefni, en hann kenn-
ir einnig áfangann Vinnslutækni 
við Háskólann á Akureyri. 

„Þar væri unnið að nýsköpun 
og rannsóknum á sviði framleiðslu 

og vinnslu hráefnis til matvæla-
vinnslu í þeim tilgangi að stuðla að 
verðmætasköpun og vera í farar-
broddi í þróun tæknilausna. Þetta 
er hugsað sem samstarfsvettvangur 
fyrirtækja í matvælaframleiðslu, 
þróun tæknilausna, rannsóknum, 
háskóla og annarra hagsmunaaðila. 
Norðurland hefur mikla iðnaðar-
sögu og Háskólinn á Akureyri gæti 
stutt þennan vettvang með tækni-
tengdu námi á háskólastigi. Störf 
eru að breytast hratt sem og þarfir 
iðnaðarins. Við sem kennum þess-
ar námsgreinar verðum að halda 
okkur á tánum og sennilega kunn-
um við ekki í dag margt það sem 

iðnaðurinn kallar á eftir 5-10 ár. 
Einnig er ljóst að við keppum ekki 
við stærri þjóðir í magni afurða eða 
rekstri sem byggir á lágum laun-
um. Þannig verðum við að huga að 
gæðum og matvælaöryggi annars 
vegar og hins vegar að framþróun 
tæknilausna. Þær stuðla síðan að 
auknum útflutningsverðmætum 
eða hagkvæmari framleiðslu innan-
lands, eins og sést með aukinni 
sjálfvirknivæðingu. Þetta hefur 
sýnt sig nú nýlega í uppbyggingu 
sjávarútvegs í Rússlandi þar sem ís-
lenskar tæknilausnir eru mikið 
nýttar. Við Íslendingar þurfum 
hins vegar að vera á tánum til að 

halda okkar forskoti í þróuninni,“ 
segir Sæmundur. 

Bolfiskáherslan greinileg 
á Norðurlandi

„Ef við horfum til sjávarútvegsins 
og skoðum landið sem heild þá er 

  Sæmundur Elíasson, starfsmaður Matís á Akureyri. 

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

Tækifæri í öllum greinum sjávarútvegs til 
nýsköpunar og verðmætaaukningar

Rætt við Sæmund Elíasson, starfsmann Matís á Akureyri

Maður vikunnar var um það bil 8 ára þegar 
afi hans og nafni gaf honum gellusting. 
Hann byrjaði að vinna í saltfiski og skreið 13 
ára og fór á sjó 16 ára. Hann er Dalvíkingur 
og hefur mikinn áhuga á hestamennsku.

Nafn: 
Sævaldur Jens Gunnarsson.
Hvaðan ertu?
Ég er Dalvíkingur þó ég hafi búið fyrstu 9 

mánuði ævinnar í Hnífsdal! 
Fjölskylduhagir? 
Giftur Jóhönnu Hrefnu Gunnarsdóttur 

og við eigum 3 börn sem öll eru að flytja að 
heiman.

Hvar starfar þú núna?
Sölumaður hjá Sæplasti á Dalvík.
Hvenær hófst þú vinnu við sjávarútveg?
Afi minn og nafni varð mér úti um gell-

usting þegar ég var um það bil 8 ára. Það er 
mitt fyrsta skref í sjávarútvegi. Annars byrj-
aði ég 13 ára að vinna við saltfisk og skreið 
og fór svo á sjó sumarið sem ég varð 16 ára.

Hvað er það skemmtilegasta við að 
vinna við íslenskan sjávarútveg? 

Fjölbreytileiki greinarinnar og metnaður 
þeirra sem við hann starfa. 

En það erfiðasta? 
Duttlungar náttúrunnar eru oft erfiðir. 

Flest annað er bara verkefni. 
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 

lent í í störfum þínum? 
Ýmislegt skrítið hefur gerst hjá gömlum 

karli á starfsævinni! Sem betur fer meira 
skemmtilegt en skrítið! Ég hef víða þvælst á 
söluferðum og sýningum og svo var margt 
skemmtilegt á sjónum. Margt af því er tæp-
lega birtingarhæft! En ég gæti kannski sagt 
einhverjum sögur af því. 

Hver eftirminnilegasti vinnufélagi þinn? 
Ég hef kynnst alveg svakalega mörgum til 

sjós og lands. Margir þeirra eru mjög eftir-
minnilegir. Snorri heitinn Snorrason, skip-
stjóri, er með þeim eftirminnilegri til að 
nefna einhvern. Ég var hjá honum á Dal-
borginni í tvö sumur.

Hver eru áhugamál þín?
Hestamennskan er númer 1, 2 og 3 en 

annars hef ég mjög gaman af flestum íþrótt-
um og allri útiveru. Svo finnst mér fólk oft-
ast áhugavert.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? 
Mér finnst flestur fiskur verulega góður; 

siginn, saltaður, steiktur, bakaður eða soð-
inn. Annars er lambið ofarlega á listanum. 
Það mætti líka stytta þetta í: mér finnst mat-
ur góður! 

Hvert færir þú í draumfríið? 
Ég færi sennilega í hestaferð um Ísland 

með góðu fólki en þá færi frúin ekki með svo 
ég þyrfti svipað marga daga í sól og hita með 
henni! Friðjónsson.

Á sjávarútvegsvefnum auðlindin.is má sjá 
„hina hliðina“ á fleiri starfsmönnum 
íslenskum sjávarútvegi.

HIN HLIÐIN Mér finnst matur góður!
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áhugavert að sjá hvernig þróast 
hafa mismunandi áherslur eftir 
landssvæðum. Þannig sjáum við 
hér á Norðurlandi mjög öfluga 
bolfiskvinnslu og raunar er þessi 
landshluti einnig með sterka stöðu 
í kjötvinnslu. Stórum hluta af bol-
fiskafla Íslendinga er landað á 
Norðurlandi og hann unninn 
í fiskvinnslum sem telja nú til 
tæknivæddustu vinnsluhúsa á 
heimsvísu hvað varðar sjálfvirkni-
væðingu. Hér er því góður grunn-
ur til að vinna að þróun tækni-
lausna og gagnasafna til aukinnar 
verðmætasköpunar. Samfélagið býr 
að aðstöðu til líftæknirannsókna og 
nýsköpunar á sviði sjávarútvegs-
fræða, þar sem Matís kemur að 
kennslu og rannsóknum í samstarfi 
við Háskólann á Akureyri. Hér eru 
því vafalítið mörg tækifæri til að 
nýta,“ segir Sæmundur. 

Austfirðir öflugasta 
uppsjávarvinnslusvæðið

Þegar svo aftur er litið til Aust-
fjarða blasir við öflugasta uppsjáv-
arvinnslusvæði landsins. 

„Þar hafa bæði byggst upp öfl-
ugar manneldisvinnslur á uppsjáv-
arfiski, sem og hliðargreinar á borð 
við mjöl- og lýsisvinnslu. Þetta 
hefur leitt af sér aukna þekkingu á 
uppsjávarfiskum þar með talið 
samspil vinnslu og náttúrulegs 
breytileika hráefnis. Einnig hefur 
byggst upp grunnþekking á nýjum 
tegundum sem þrífast innan lífríkis 
miðsjávarlaga s.s. rauðátu, ljósátu 
og gulldeplu. Framþróunin felst að 
mínu mati í að horfa nú til 
strauma manneldisvinnslunnar og 
endurhönnunar framleiðsluferla 
fiskmjöls og lýsis,“ segir Sæmund-
ur.

 
Rannsóknir geta stutt 

fiskeldið á Vestfjörðum
Einn helsti vaxtarsproti sjávarút-
vegsgreinarinnar nú um stundir er 
fiskeldið á Vestfjörðum sem er að 
verða kjölfesta í atvinnuuppbygg-
ingu svæðisins og hefur skapað 
gríðarleg verðmæti á stuttum tíma. 
„Það kallar á nýjar lausnir í nýtingu 
hliðarstrauma hráefnis, fóðurgerð 
og framþróun umhverfismála. 
Horfa þarf heildstætt á fiskeldis-
tækni og virðiskeðju eldisfisks frá 
Íslandi. Rannsóknir á afurðum 
ættu að miða að því að tryggja gæði 
flaka og heils fisks á markaði þar 
sem flutningaleiðir geta verið lang-
ar og ólíkar. Þekkingaruppbygging 
á vinnsluleiðum eldisfisks hefur í 
för með sér aukna verðmætasköp-
un, sem skapast af lægri flutnings-
kostnaði, verðmætari afurðum, 
nýtingu hliðarhráefna, þróun 
vinnsluferla og minna sótspori.“

Fjölbreytileiki á Suðurlandi
Meiri fjölbreytileiki einkennir mat-
vælavinnsluna á suðvesturhorni 

landsins með öflugum landbúnaði 
á Suðurlandi en sterkum sjávarút-
vegi í t.d. Vestmannaeyjum, 
Grindavík og Reykjavík. „Lands-
svæðin hafa þannig mismunandi 
áherslur og þarfir sem mikilvægt er 
að horfa til í rannsóknum og upp-
byggingu. Framtíðarsýn okkar er 
að starfstöðvar Matís á landsbyggð-
inni byggi á styrk og sérstöðu hvers 
svæðis en geti jafnframt nýtt öll 
þau tækifæri sem gefast og það 
kallar á góða samvinnu milli lands-
hluta,“ segir Sæmundur. 

matis.is

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

  Þegar landið í heild er skoðað sést að mismunandi áherslur eru að þróast 
milli landsvæða. Þannig er bolfiskvinnsla áberandi á Norðurlandi, upp-
sjávaráherslan mest á Austurlandi og fiskeldið á Vestfjörðum. Í bígerð er 
stofnun þróunarvettvangs í vinnslutækni á Norðurlandi sem hefði það 
markmið að stuðla að nýsköpun og aukinni verðmætasköpun.

  Sjókvíaeldi á Vestfjörðum er í mikilli sókn. „Þekkingaruppbygging á 
vinnsluleiðum eldisfisks hefur í för með sér aukna verðmætasköpun,“ 
segir Sæmundur. 
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Afla-
skip á 
leið í 

niðurrif
Skuttogararnir Snæfell EA og 
Hjalteyrin EA eru á leið í niðurrif í 
Belgíu og hafa þar með lokið sinni 
þjónustu hér á landi. 

Snæfell EA, sem áður hét Slétt-
bakur EA 304, hefur ekki verið í 
útgerð allra síðustu ár en skipið var 
smíðað í Noregi árið 1968. Út-
gerðarfélag Akureyringa keypti það 
frá Færeyjum árið 1973 og hét það 
þá Stella Kristina. Skipið var síðan 
lengt og því breytt í frystitogara ár-
ið 1987. Samherji eignaðist Slétt-
bak árið 2002 og fékk skipið nafn-
ið Akureyrin EA 10 og síðar Snæ-
fell EA 310. 

Hjalteyrin EA 306 hét áður 
Björgúlfur EA 312. Skrokkur 
togarans var smíðaður árið 1977 í 
Noregi en skipið síðan fullklárað 
hjá Slippstöðinni á Akureyri. Eig-
andi var Útgerðarfélag Dalvíkinga 
hf. Skipið var síðan gert út undir 
merki Samherja hf. eftir að fyrir-
tækið eignaðist ÚD en fékk nafnið 
Hjalteyrin EA árið 2017 þegar ný 
Björgúlfur EA kom til Dalvíkur. 
Skipið landaði síðast 115 tonna 
afla þann 28. ágúst í sinni gömlu 
heimahöfn á Dalvík, 42 árum eftir 
að það landaði þar í fyrsta sinn. 

  Snæfell EA 310. Lengstum bar skipið nafnið Sléttbakur EA 304.  Hjalteyrin EA 306, áður Björgúlfur EA 312. 

Strand-
svæða-

skipulag í 
fyrsta sinn
Samkvæmt drögum að reglugerð 
sem umhverfis- og auðlindaráðu-
neytið hefur kynnt í samráðsgátt 
stjórnvalda stendur fyrir dyrum að 
vinna í fyrsta sinn skipulag fyrir 
strendur Íslands. Reglugerðin 
byggir á lögum um skipulag haf- 
og strandsvæða en samkvæmt þeim 
er strandsvæðisskipulag unnið fyrir 
tiltekið afmarkað strandsvæði. Þar 
koma fram markmið og ákvarðanir 
um framtíðarnýtingu og vernd og 
þær framkvæmdir sem geta fallið 
að nýtingu svæðisins.  
Í reglugerðardrögunum er kveðið 
nánar á um efni og kynningu lýs-
ingar vegna gerðar strandsvæðis-
skipulags, efni og framsetningu 
þess og samráð og kynningu við 
gerð og afgreiðslu skipulagsins. 
Átta manna svæðisráð, sem saman-
stendur af fulltrúum ríkis og sveit-
arfélaga, ber ábyrgð á gerð strand-
svæðisskipulags.

  Í Djúpavík á Ströndum.

Stígðu ölduna með okkur
Við bjóðum hagnýtt framhaldsnám til alþjóðlegra skipstjórnarréttinda
og stúdentsprófs - Innritun stendur yfir 
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Skeifunni 3h  
Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Hjá okkur 
færðu allt fyrir 
háþrýstiþvottinn

NÝ 
heimasíða
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„Þetta er merkilegur áfangi og 
við höfum minnst hans með 
margvíslegum hætti á árinu,“ 
segir Vigfús Rúnarsson 
sölustjóri Primex fyrir 
markaði í Evrópu og Asíu. 
Líftæknifyrirtækið Primex á 
Siglufirði hóf starfsemi sína 
þar í bæ árið 1999 og fagnar 
því 20 ára afmæli sínu í ár. 
Vigfús segir að félagið hafi 
tekið miklum breytingum í 
áranna rás, sé alls ekki sama 
félagið og tók til starfa fyrir 
tveimur áratugum, sífellt sé 
unnið að vöruþróun og því 
megi gera ráð fyrir enn 
frekari breytingum til fram-
tíðar litið. „Framtíðin er björt, 
það er margt í gangi hjá okkur 
og við gerum ráð fyrir að nýir 
markaðir muni opnast fyrir 
okkar vörur á komandi 
árum,“ segir Vigfús. 

Primex var í upphafi stofnað í 
kringum hugmynd um að auka 
nýtingu á sjávarafurðum, að nýta 
úrgang, rækjuskel sem árum saman 
hafði verið hent í hafið, búa til 
verðmæti og virða umhverfissjón-
armið. Félögin Rammi á Siglufirði 
og SR-Mjöl stóðu að stofnun fé-
lagsins og reistu verksmiðju á 
Siglufirði. 

Úr rækjuskelinni eru unnin efn-
in kítín og kítósan en það síðar-
nefnda býr yfir eftirsóttum eigin-
leikum sem nýtast við framleiðslu 
á fæðubótarefnum, í lyfjafram-
leiðslu, við sárameðferðir og snytri-
vöruframleiðslu. Efnið er að auki 
notað við hreinsun sundlauga svo 
dæmi séu tekin. Á upphafsárum fé-
lagsins snérist starfsemin einkum 
um framleiðslu á kítín og kítósan 

til iðnaðarframleiðslu á erlenda 
markaði, en hin síðari ár hefur fé-
lagið náð festu á öðrum mörkuð-
um eins og sárameðhöndlun, lyfja-
iðnaði, lækningatækjum og hágæða 
fæðubótarefnum og að auki bætt 
við eigin neytendavörum. 

Áhersla lögð á að vinna 
arðbæra vöru úr hráefninu

„Við höfum lagt æ meiri áherslu á 

það hin síðri ár að vinna arðbæra 
vöru úr okkar hráefni í stað þess að 
selja það óunnið út og það hefur 
skilað góðum árangri,“ segir Vig-
fús. „Vöruúrvalið hefur aukist til 
muna, vörurnar hafa reynst vel og 
viðtökur á markaði verið góðar 
þannig að við höldum áfram á 
sömu braut, vinnum af kappi að 
vöruþróun og leitum nýrra og 
verðmætra markaða.“

Hann nefnir í því sambandi 
vörumerkið Liposan sem Primex 
hefur einkaleyfi á og eru náttúrleg-
ar trefjar sem draga úr upptöku 
slæmrar fitu úr meltingarvegi og 
bæta þarmaflóru. Þannig hjálpar 
Liposan til við þyngdarstjórnun, 
bætir meltingu og hefur jákvæða 
áhrif á kólesterólmagn í blóði. Li-
posan sé náttúrulegt kítósan og 
auk þess að hafa jákvæð áhrif þegar 
kemur að þyngdarstjórnun þá er 
það öflugur andoxunargjafi sem 
binst við sindurefni og skolar þeim 
út í gegnum meltingarveginn. Þessi 
virkni skilar sér í betri líðan og 
aukinni orku. Liposan hentar vel 
þeim sem stunda ketó eða lágkol-
vetnalífsstíl enda er það án kol-
vetna og hjálpar fólki að auka 
trefjainntöku. Vigfús segir söluna 
líflega og líkast til fá íslensk fæðu-
bótarefni sem seljist betur í útlönd-
um nema lýsi.

Árangursrík efni 
við að græða sár

Önnur vörulína Primex sem vakið 
hefur athygli er sáravörulínan Chi-
toCare en einkum hefur hún verið 
seld á innanlandsmarkaði og í 
Sviss. „Þetta hefur reynst vel, er 
áhrifaríkt og viðbrögðin eru mjög 
góð. Viðskiptavinir okkar eru mjög 

  Vigfús Rúnarsson, sölustjóri Primex á Siglufirði. 

Líftæknifyrirtækið Primex á Siglufirði fagnar 20 ára afmæli í ár

Rækjuskelin sem varð að
verðmætri útflutningsvöru

Velkomin á básinn okkar B-19, 
á Sjávarútvegs sýningunni 2019

Smiðjuvegi 66 • 580 5800 • landvelar.is

Traustur bakhjarl 
við íslenskan sjávarútveg
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ánægðir og nota ChitoCare á ýmsa 
húðkvilla, exem, sár og brunasár. Í 
vor skrifuðum við undir samstarfs-
samning við Brakkasamtökin þar 
sem ChitoCare hefur reynst með-
limum Brakkasamtakana vel að 
minnka ör eftir aðgerðir. Við erum 
nú með í gangi klíníska rannsókn 
þar áhrifin á sykursýkissár eru 
könnuð og væntum þess að niður-
stöður liggi fyrir mitt næsta ár,“ 
segir Vigfús en þess má geta að 
Brakkasamtökin hafa að markmiði 
að efla fræðslu og rannsóknir á 
BRCA stökkbreytingu í geni og 
arfgengum krabbameinum.

Primex er einnig með sáravöru 
fyrir dýr, ChitoClear. Vigfús segir 
vöruna vel þekkta hjá ýmsum hóp-
um eins og dýralæknum, ræktend-
um og öðrum sem hagsmuna eiga 
að gæta af velferð dýra.

„Primex framleiðir einnig 
snyrtivörur undir vörumerkinu 
ChitoCare Beauty og nú í haust 
koma fleiri nýjar og spennandi 
vörur á markað í línunni sem eru 
m.a. andlitskrem sem ver húðina 
fyrir mengun úr umhverfinu og 
mengun frá tölvu- og símaskjám. 
En húðvandamál margskonar hafa 
stóraukist með tilkomu þessara 
tækja og mengunar almennt. Einn-
ig er að detta í hús einstakur serum 
maski, sem gefur góðan raka, er 
styrkjandi og dregur úr hrukkum. 
Serum maskinn er 100% umhverf-
isvænn, ég get ekki sagt meira um 
þessi vöru að sinni annað en að 
þetta fyrsti maski sinnar tegundar 
með einkaleyfi á bak við sig. Þá má 
nefna að félagið framleiðir náttúru-
legt efni sem kallast Seaklere og er 
notað í sundlaugar og heita potta. 
Efnið sem notað er með klór gerir 
að verkum að vatnið verður tærara 
og lyktarbetra en ella, efnið bindur 
fitu og óhreinindi í vatninu. Rann-
sókn sýnir að nota þarf allt að 40% 
minna af klór sem gerir að verkum 
að sparnaður næst í rekstri sund-
lauga svo ekki sé talað um jákvæð 
umhverfisáhrif.“

Nóg til af rækjuskel
Vigfús segir að þó rækjuvinnsla 
hafi átt undir högg að sækja hér á 
landi hin síðari ári hafi félagið úr 
nægu hráefni að moða og fái 
rækjuskel hjá öllum vinnslum sem 
enn eru í gangi hér á landi, þar 
með talið frá Ramma hf. á Siglu-
firði. 

„Það eru engin vandræði með 
hráefni og ekki útlit fyrir að það 
muni skorta á næstu árum,“ segir 
Vigfús. „Í okkar huga er framtíðin 
björt. Fyrstu 20 árin í starfseminni 
eru að baki og búið að styrkja 
grunninn verulega. Við búum nú 
að meiri þekkingu og reynslu en 
áður sem gerir fyrirtækið vel í stakk 

búið að takast á við nýjar áskoranir 
sem bíða. Við hugum stöðugt að 
nýjungum og leitum leiða til að 
bæta þær vörur sem fyrir eru á 
markaði og auka við úrvalið. Vöru-
þróun gefur okkur alltaf kærkomið 
sóknarfæri inn á nýja markaði og 
stemmningin er þannig um þessar 
mundir að markaðurinn kallar eftir 
náttúrulegum vörum. Þar erum við 
á heimavelli.“

Horfa til landbúnaðarins
Hann sér líka fyrir sér vaxarmögu-
leika fyrirtækisins inn á nýjan 
markað sem byrjað er að fikra sinn 
inn á og er landbúnaður, en kítós-
an hefur með góðum árangri verið 
notað til að úða á plöntur, ávexti, 
grænmeti og blóm og þá til að 
verja gegn myglu, sýkingu og skor-
dýrum. Það komi þá í stað kem-

ískra efna sem klárlega séu á und-
anhaldi. „Það eru miklir möguleik-
ar á þessu sviði, varnir eru þá settar 
upp með náttúrulegum og heil-
brigðari hætti en ekki síður með 
góðum árangri,“ segir Vigfús.

Alls starfa 14 manns hjá Pri-
mex, Vigfús er sölustjóri fyrir Evr-
ópu og Asíu og er staðsettur í Dan-
mörku, sölustjóri fyrir Bandaríkin 
er staðsettur þar. Primex er með 
aðstöðu hjá Matís í Reykjavík með 
aðgengi að rannsóknarstofum og 
eru rannsóknir og þróun stundaðar 
þar þó rannsókarstofan á Siglufirði 
sé í aðalhlutverki. Aðrir eru í höf-
uðstöðvum fyrirtækisins á Siglu-
firði.

primex.is
  Liposan er vörumerki sem Pri-

mex hefur einkaleyfi á en um er 
að ræða náttúrlegar trefjar sem 
draga úr upptöku slæmrar fitu úr 
meltingarvegi, bæta þarmaflóru 
og reynast hjálplegar fólki til að 
halda stjórn á líkamsþyngdinni. 

  Sáravörulínan ChitoCare hefur notið vinsælda bæði á innanlandsmark-
aði og í Sviss.
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BÆTIR EHF KYNNIR
BAUDOUIN Á ÍSLANDI

VIÐ VERÐUM Á ICELAND FISHING EXPO 2019
BÁSINN ER Á SVÆÐI A7

„Við höfum vakið á því 
athygli hversu mikilvægt er 
að tryggja sjálfbæra nýtingu 
auðlindar okkar í hafinu en til 
að styrkja enn betur stoðir 
hennar og söluhæfni er 
mikilvægt að huga að sjálf-
bærni í allri virðiskeðju 
sjávarútvegsins, frá veiðum til 
sölu á afurðinni,“ segir 
Sandra Rán Ásgrímsdóttir 
sjálfbærniverkfræðingur hjá 
verkfræðistofunni Mannviti. 
Fyrirtækið hefur um árabil 
komið að hönnun mannvirkja 
í sjávarútvegi; fiskvinnslum 
og fiskmjölsverksmiðjum svo 
dæmi séu tekin. Því til 
viðbótar hafa sérfræðingar 
Mannvits í ríkara mæli komið 
að þáttum er lúta að umhverf-
is- og öryggismálum hin síðari 
ár.

Sandra segir það færast í vöxt að 
sjávarútvegsfyrirtæki hugi að sjálf-
bærni og vottunum í greininni. 
„Umhverfisvitund neytenda hefur 
aukist ár frá ári og mun halda 
áfram að aukast á komandi árum. 
Þeir sem starfa innan sjávarútvegs-
ins finna fyrir þessari bylgju. Neyt-
andinn er mun forvitnari en áður 
um uppruna og sögu þeirrar vöru 
sem hann er að neyta og í beinu 
hlutfalli af því eykst krafan á fram-
úrskarandi hegðun fyrirtækja þegar 
kemur að umhverfis- og samfélags-
málum,“ segir hún. „Frá því fiskur-
inn er veiddur og þar til hann end-
ar á borði neytandans eru mörg 

skref og það þarf að huga að þeim 
öllum.“

Endurvinnsla og
endurnýting á alltaf við

Sandra segir að sjávarútvegur hafi 
náð gríðarlegum árangri á undan-
förnum árum varðandi m.a. bætta 
eldsneytisnýtingu og þá hafi hann 
dregið mjög úr kolefnisspori sínu. 

„Það má hins vegar alltaf gera 
betur og það eru mörg tækifæri 
framundan í atvinnugreininni til að 
stíga enn framar þegar að þessum 

málum, umhverfismálum og sjálf-
bærni, kemur. Við bendum á að at-
riði eins og endurvinnsla og endur-
nýting eigi alltaf við,“ segir Sandra. 
Hún segir Mannvit hafa þjónustað 
sjávarútveg í áraraðir, hannað m.a. 
mannvirki og sérfræðingarnir séu 
vel í stakk búnir að taka til hend-
inni varðandi ferla en yfirleitt hátti 
þannig til að ýmislegt megi bæta 
eða færa þar til betri vegar.

Fjölbreyttar leiðir í boði 
„Það er í boði mjög fjölbreyttar 

leiðir fyrir fyrirtæki og þá sem 
starfa í sjávarútvegi til að skilgreina 
og kortleggja helstu tækifæri sín til 
aukinnar sjálfbærni. Við hjá 
Mannviti höfum aðstoðað fyrir-
tæki við greiningu með vinnustof-
um í tengslum við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 
þróun. Vinnustofurnar taka mið af 
því að virkja sem flest starfsfólk og 
tryggja þannig að samstaða og 
meðvitund sé til staðar innan fyrir-
tæksins til þess að leggja sitt af 
mörkum til sjálfbærara samfélags,“ 
segir Sandra. 

Sandra segir að virk umhverfis- 
og öryggisstjórnun sé liður í því að 
draga úr sóun og ófyrirséðum 
kostnaði vegna umhverfisslysa eða 
annars konar slysahættu. Mannvit 
hafi langa og mikla reynslu a því 
sviði og til staðar séu fjölmörg 
vottunarkerfi sem grípa megi til, 
en þau byggist öll upp á virkri 
gæðastjórnun sem fléttist saman 
við umhverfis- og öryggisábyrgð.

mannvit.is 

  Sandra Rán Ásgrímsdóttir sjálfbærni verkfræðingur hjá Mannviti.

  Vottanir eru sífellt að verða 
mikilvægara markaðstækifæri 
á erlendum mörkuðum fyrir 
íslenskar fiskafurðir.

Verkfræðistofan Mannvit býður lausnir varðandi sjálfbærni

Neytendur gera auknar kröfur til sjávarútvegs

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019
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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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Á dögunum hóf ferskfisk-
togarinn Kaldbakur EA 1 
veiðar á ný en síðustu þrjá 
mánuði hefur verið sett nýtt 
vinnslu- og aflakælingarkerfi 
á millidekk skipsins. Togarinn 
er einn þriggja samskonar 
sem Samherji hf. og Útgerðar-
félag Akureyringa hf. létu 
smíða í Tyrklandi og komu 
þeir allir til landsins árið 2017 
og Kaldbakur EA fyrstur 
þeirra. Í kjölfarið fylgdu svo 
Björgúlfur EA og Björg EA. 
Kaldbakur hóf strax veiðar 
með vinnslubúnaði til bráða-
birgða en nú var komið að því 
að setja niður nýjan kæli- og 
vinnslubúnað sem er svipaður 
þeim sem er í í Björgu EA. 
Slippstöðin Akureyri annaðist 
smíði og uppsetningu búnað-
arins en líkt og almennt er í 
nýjustu ferskfisktogurum 
landsins þá byggist aflameð-
ferðin á undirkælingu niður í 
mínus hálfa til eina gráðu 
áður en gengið er frá aflanum 
í lest. 

Skipstjórar á Kaldbaki EA eru 
þeir Sigtryggur Gíslason og Angan-
týr Arnar Árnason sem báðir hafa 
langa reynslu af togarasjómennsk-
unni, bæði á ísfisk- og frystitogur-
um. Þeir segja að á vissan hátt séu 
þeir aftur að fá í hendurnar nýtt 
skip því mikil breyting verði óneit-
anlega með tilkomu nýja vinnslu-
kerfisins.

„Já, þetta er veruleg breyting og 
líkist meira frystitogaravinnslu. 
Þetta kerfi útheimtir gott skipulag 

og útsjónarsemi hjá vaktformönn-
unum að stýra vinnslunni eftir því 
hvernig aflasamsetning er í hverju 
holi. Við kælum nánast íslaust all-

an þann fisk sem fer til vinnslu í 
húsunum hér á Akureyri og Dalvík 
en sá hluti aflans sem fer á markað 
eða í útflutning munum við kæla 

til viðbótar með ískrapa. Það að 
þurfa ekki að taka neinn ís um 
borð við löndun til að fara með út 
á sjó er mikill munur og styttir af-
greiðslutímann við löndun umtals-
vert,“ sögðu þeir Sigtryggur og 
Angantýr þegar sest var niður með 
þeim í matsalnum um borð áður 
en lagt var upp í fyrsta túr eftir 
breytingarnar. 

Vinnuhagræðing og 
aukin gæði aflans

Þegar skipstjórarnir eru spurðir 
hvaða atriði standi öðrum ofar í 
þeirra huga við vinnslukerfið nefna 
þeir vinnuhagræðinguna.

„Það er lagt upp úr því að menn 
séu ekki bognir við vinnuna, þurfi 
ekki að lyfta fiski og síðast en ekki 
síst er lestarvinnan horfin þar sem 
sett er í kerin uppi á vinnsluþilfari 
áður en þau fara á lyftu niður í 
lestina. Betri vinnuaðstaða ætti að 
skila áhöfninni því að minna verði 
um stoðkerfisvandamál. Á ísfisk-
togurum er þekkt hversu erfið og 
hættuleg vinnan í lestinni getur 
verið því kerin eru hál og hætta á 
að menn detti. Ísmoksturinn er 
líka erfiður þannig að það er mjög 
gott að sjá lestarvinnuna hverfa. 
Eina starfið sem eftir er í lestinni er 
sá maður sem fer niður til að vinna 
á keralyftaranum.“

En vitanlega er það hráefnið 
sem öllu máli skiptir og segja þeir 
Sigtryggur og Angantýr að ekki 
þurfi að efast um að aflameðferðin; 
blæðingarferlið og undirkælingin 
skili enn betra hráefni til vinnslu í 
landi.

„Þessir tveir þættir eru í for-
grunni með þessu nýja vinnsluþil-
fari, þ.e. betri vinnuaðstaða og 
aukin hráefnisgæði. Í þessu kerfi 
hér á Kaldbaki fáum við sérstaka 
blæðingarsnigla sem fiskurinn fer í 
gegnum áður en hann fer í undir-
kælingarferilinn og markmiðið er 
að sjálfsögðu að hráefnið verði 
ferskara þegar í land er komið og 
svokallaður líftími fisksins, þ.e. 
hillutími fersku afurðanna, verði 
lengri.“

Gæðin númer eitt, tvö og þrjú
Þorsk- og ýsuafli Kaldbaks fer að 
stórum hluta til vinnslu hjá Út-

gerðarfélagi Akureyringa á Akur-
eyri eða vinnslu Samherja á Dalvík 
en aðrar tegundir að mestu á 
markað. Skipstjórarnir segja að 
stöðugt upplýsingaflæði sé allan 
daginn milli þeirra og stjórnenda 
vinnslnanna í landi til að tryggja 
að aflasamsetningin falli sem best 
að vinnslunni og pöntunum frá 
viðskiptavinum erlendis.

„Allt helst þetta í hendur og er 
samfelld keðja frá okkur á skipun-
um úti á sjó yfir til neytandans,“ 
segir Sigtryggur og Angantýr bætir 
við að þróun með ferskfisktogur-
unum og tæknivæddum vinnslum 
í landi hafi veirð ótrúlega hröð á 
allra síðustu árum. 

„Ég segi fyrir sjálfan mig að ég 
er mjög glaður að hafa fengið að 
upplifa þetta og vera þátttakandi í 
þessari byltingarkenndu þróun. Ef 
við lítum 10 ár aftur í tímann þá 
sjáum við að algjör umpólun hefur 
orðið með bæði landvinnslunum 
og þessum tæknivæddu nýju skip-
um eins og Kaldbaki. Sú breyting 
er líka mjög áberandi frá því sem 
var fyrr á árum að nú eru allir 
meðvitaðir um að þeir eru í mat-
vælavinnslu og hráefnisgæðin eru 
fyrir öllu. Í gamla daga hugsuðu 
menn meira um að veiða fisk, helst 
nógu hratt og mikið því þá fengu 
þeir meira borgað. Nú hugsum við 
fyrst og fremst um gæðin en ekki 
magnið. Sem er mjög jákvætt, sér-
staklega vegna þeirra tækifæra sem 
við Íslendingar höfum í vinnslu og 
útflutningi á ferskum afurðum. 
Þegar frystitogaravæðingin stóð 
sem hæst þá hvarflaði ekki að 
nokkrum manni að landvinnsla 
gæti nokkurn tímann toppað gæð-
in á sjófrysta fiskinum. Framþró-
unin hefur aldeilis sýnt annað,“ 
segir Angantýr.

Frábært sjóskip
Eins og áður segir kom Kalbakur 
EA nýr til landsins snemma árs 
2017 og því hafa þeir Angantýr og 
Sigtryggur fengið góða reynslu á 
skipið í öllum veðrum á Íslands-
miðum. Framsett stefni þessara 
skipa vakti mikla athygli þegar þau 
komu en þeir eru sammála um að 
sú hönnun hafi algjörlega sannað 
sig. Kaldbakur sé frábært sjóskip. 

„Skipið er mjög stöðugt í sjó, 
minni hreyfingar en á gömlu skip-
unum sem aftur minnkar álagið á 
mannskapinn verulega. Menn hvíl-
ast fyrir vikið betur en á gömlu 
skipunum. Lagið á stefninu er al-
gjör bylting í hönnun en síðan 
höfum við í brúnni öll stjórntæki 
til vinna á móti hreyfingum, dæl-
ingu milli jafnvægistanka og fleira. 
Við höfum góða yfirsýn í brúnni í 
gegnum myndavélakerfi í skipinu, 
getum beintengt okkur með 
myndavél við land ef koma þyrfti á 
sambandi við lækni vegna veikinda 
eða slysa. Hér höfum við líka allt 
það fremsta í fiskileitar- og sigl-
ingatækni og áfram mætti telja. 
Skipið er tæknivætt og gott,“ segja 
skipstjórarnir Sigtryggur Gíslason 
og Angantýr Arnar Árnason. 

 

  Skipstjórarnir Angantýr Arnar Árnason og Sigtryggur Gíslason í brúnni á Kaldbaki EA.

  Nýja vinnslu- og aflakælingarkerfið var sett í Kaldbak EA hjá Slippnum 
Akureyri og var skipið frá veiðum í þrjá mánuði en er nú komið á miðin 
á ný. 

Markmiðið að auka hráefnisgæðin 
og bæta vinnuaðstöðuna

segja Sigtryggur Gíslason og Angantýr Arnar Árnason, skipstjórar á Kaldbaki EA
um nýjan kæli- og vinnslubúnað sem settur hefur verið í skipið
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Hágæða 
vinnuföt 
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Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Verkfæri og festingar

Mikið úrval af öryggisvörum

Nú fástSnickers vinnuföt í 
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„Hér eru fyrir hendi tækifæri 
til að efla atvinnulíf og við 
munum í þeirri vinnu sem 
framundan er leggja áherslu á 
þau,“ segir Ólafur Áki Ragn-
arsson verkefnastjóri í 
verkefninu Betri Bakka-
fjörður. Það er undir regnhlíf 
Byggðastofnunar í stærra 
verkefni sem nær um allt land 
og nefnist Brothættar byggðir 
og er sértækt verkfæri 
stofnunarinnar til að aðstoða 
byggðarlög sem höllum fæti 
standa. Meginmarkmið þessa 
verkefnis er að stöðva við-
varandi fólksfækkun í smærri 
byggðakjörnum og sveitum 
landsins. Sjónum er beint að 
því að hvert og eitt byggðar-
lag innan þessa verkefnis nýti 
sín eigin sóknarfæri og 
sérstöðu. 

Ólafur Áki segir að lífið á 
Bakkafirði hafi frá fyrstu tíð að 
mestu snúist um fiskveiðar og 
vinnslu sjávarfangs. Það sé sá 
grunnur sem mannlífið í plássinu 
hafi byggt á um áraraðir. Áfall varð 
fyrir samfélagið í Bakkafirði á vor-
dögum þegar Toppfiskur sem verið 
hafði stóri atvinnurekandinn á 
svæðinu varð gjaldþrota. Það fyrir-
tæki tók til starfa á Bakkafirði 
snemma árs 2008 og tók þá við 
keflinu af Gunnólfi sem áður hafði 
skipað þann sess. Örlög þess félags 
voru, líkt og Toppfisks, að sigla í 
strand. Nokkurn veginn sama 
staða hefur því verið uppi í sam-
félaginu á Bakkafirði og var fyrir 
rúmum áratug. Íslandsbanki leysti 
eignir Toppfisks til sín og er að 
sögn Ólafs Áka verið að koma 
þeim í sölu. „Það stendur til að 
koma eignum fyrirtækisins í sölu 
nú í haust en eftir því sem menn 
hér vita best eru kaupendur ekki 
komnir fram á sjónarsviðið,“ segir 
hann. 

Gott frá náttúrunnar hendi 
að gera út smábáta

Ólafur Áki segir það vissulega hafa 
verið þung raun fyrir byggðarlagið-
að missa aðal atvinnurekenda stað-

arins úr rekstri og ekki önnur störf 
tiltæk fyrir það fólk sem missti at-
vinnu sína. „Þetta var ansi stór biti 
fyrir byggðarlagið,“ segir hann. 
Enn er nokkur fjöldi minni báta 

gerður út frá Bakkafirði og segir 
Ólafur Áki kjörið frá náttúrunnar 
hendi að gera út smábáta frá staðn-
um, stutt sé að róa út á gjöful fiski-
mið. Strandveiðitímabilið er yfir-

leitt líflegt á Bakkafirði og eins 
gera menn þaðan úr á grásleppu. 
Afli er seldur á fiskmarkaði.

„Það hafa verið og eru miklar 
breytingar í sjávarútvegi. Nú er 
staðan þannig að það eru stóru fyr-
irtækin sem eru alls ráðandi og 
harla fá smærri félög eftir. Sjávar-
útvegur byggir orðið svo mikið á 
hátækni sem krefst þess að félögin 
hafi töluverða burði og séu stönd-
ug til að geta fylgst með þeirri öru 
þróun sem er í greininni. Það er 
ekki á allra færi og því heltast 
minni fyrirtækin gjarnan úr lest-
inni, þau standa einfaldlega ekki 
undir þeim fjárfestingum sem 
nauðsynlegar eru til að fyrirtæki 
geti starfað í takt við nútíma kröf-
ur,“ segir Ólafur Áki.

Hann kom til starfa sem verk-
efnastjóri Betri Bakkafjarðar í byrj-
un sumars þannig að verkefnið er 
rétt að fara í gang. Um er að ræða 
fimm ára verkefni, en að tveimur 
árum liðnum skal endurskoða það 
og meta framhald þess. 

„Þetta er fallegur staður og gott 
samfélag, sem á að hafa burði til að 
vaxa og dafna. Líkt og víða annars 
staðar hefur viðvarandi fólksfækk-
un verið hér á svæðinu og íbúar 
Bakkafjarðar eru vel innan við 
100. Þetta verkefni sem við nú er-
um að ýta úr vör hefur það að 
markmiði að snúa þeirri þróun við 
sem kostur er,“ segir Ólafur Áki.

Vilja byggja upp veitinga-, 
pöntunar- og gistiþjónustu

Íbúar á Bakkafirði hafa sín á milli 
rætt hugmyndir og tillögur varð-
andi uppbyggingu og eitt af því 
sem horft er til er að byggja upp 
veitinga- og pöntunarþjónustu í 
verslunarhúsi sem fyrir er á staðn-
um. Þar horfa menn til þess að 
hægt verði að koma upp eins konar 
samfélagsmiðstöð, þar sem fólk 
getur hist og spjallað. Þá vonast 
menn einnig til þess að hægt verði 
að byggja upp gistiþjónusturekstur 
í skólahúsinu. Samgöngu- og sveit-
arstjórnarráðuneyti hefur sam-
þykkt að styrkja þau áform. 

Ólafur Áki segir að aukin ferða-

þjónusta sé eitt þeirra atriða sem 
heimamenn horfi til, en um sé að 
ræða stærstu atvinnugrein landsins 
og margvíslegir möguleikar fyrir 
hendi á svæðinu umhverfis Bakka-
fjörð. „Við munum leggja mikla 
áherslu á þau tækifæri. Fram til 
þessa hefur ferðaþjónusta ekki ver-
ið stór hluti af atvinnulífinu á 
svæðinu en við teljum okkur eiga 
þar heilmikið inni,“ segir hann. 

Ljósleiðari skapar tækifæri
Fyrr í haust var hafist handa við að 
leggja ljósleiðara í Bakkafirði og 
var þátttaka íbúa góð, um 30 hús í 
þorpinu og 8 í sveitinni taka ljós-
leiðara inn í sínar fasteignir. Áætl-
að er að framkvæmdum ljúki í lok 
september. Ólafur Áki segir það 
miklu skipta að fá ljósleiðara og í 
því felist tækifæri til framtíðar. 
„Menn eru sem betur fer að vakna 
upp við að það þarf ekki endilega 
að koma öllum fyrir í húsi í 101. 
Mörg störf eru þess eðlis að hægt 
er að vinna þau hvar sem er ef góð-
ar tengingar eru fyrir hendi. Það 
má því setja spurningarmerki við 
þær fyrirætlanir að nota umtals-
verða fjármuni, fleiri milljarða í 
það verkefni að koma fólki akandi 
á einkabílum úr úthverfum höfuð-
borgarinnar og niður í miðborg-
ina,“ segir Ólafur Áki. Æ fleiri vilji 
komast út úr hringiðunni, í meiri 
kyrrð og næði og hafa þannig meiri 
tíma fyrir sig og fjölskyldu sína. 

Ýmislegt þarf þó að vera fyrir 
hendi segir hann til að fólk vilji 
flyta búferlum frá t.d. höfuðborg 
og í dreifbýli. „Innviðir eins og 
leiks- og grunnskóli þurfa að vera 
til staðar, fólk vill hafa verslun í 
sínu byggðarlagi og yngri kynslóð-
in vill eiga þess kost að fara út, t.d. 
á kaffihús. Fólk leggur líka mikla 
áherslu á að samgöngur séu góðar. 
Þetta og fleira til þarf að koma til 
svo hægt sé að selja fólki þá hug-
mynd að gott sé að búa á stað eins 
og Bakkafirði,“ segir Ólafur Áki.

„Sjávarútvegur byggir 

orðið svo mikið á 

hátækni sem krefst 

þess að félögin hafi 

töluverða burði og séu 

stöndug til að geta 

fylgst með þeirri öru 

þróun sem er í grein-

inni. Það er ekki á allra 

færi og því heltast 

minni fyrirtækin 

gjarnan úr lestinni.“

  Sjávarútvegur hefur frá fyrstu tíð verið helsti atvinnuvegurinn á Bakkafirði. Ekki blæs nægilega byrlega fyrir honum um þessar mundir en nokkrir 
bátar eru þó gerðir út þaðan og iðulega líflegt í kringum grásleppu- og strandveiðar.

  Ólafur Áki Ragnarsson verkefna-
stjóri verkefnisins Betri Bakka-
fjörður.

Brothættar sjávarbyggðir

Ætla að snúa vörn í sókn
á Bakkafirði 

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
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Aflanemi FlæðinemiHleranemi Dýpis-, halla- og hitanemiSökk- og hæðarnemi Trollauga

Nákvæmari og enn betri úrvinnsla gagna

Skýr og auðveld framsetning

Endalausir möguleikar á uppsetningu skjámynda

Hver notandi með sinn aðgang

Íslenskt viðmót
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„Höfnin í Vestmannaeyjum er 
sannarlega lífæð Eyjanna. 
Héðan er mikill útflutningur 
og eitthvað er flutt inn en það 
eru helst olía, salt og bygg-
ingavörur. Uppbygging 
fiskvinnslustöðvanna hér 
hefur verið mikil undarfarin 
ár en er að mestu lokið í bili. 
Nú eru í Vestmannaeyjum 
stóru fiskvinnslufyrirtækin 
Ísfélag Vestmannaeyja og 
Vinnslustöðin ásamt Leo 
Fresh, sem eru mest í útflutn-
ingi á frosnum og ferskum 
fiski. Annars er það frystur 
botnfiskur, uppsjávarfiskur, 
fiskimjöl og lýsi, sem mest fer 
af utan frá Eyjum,“ segir 
Andrés Þ. Sigurðsson, hafnar-
stjóri í Vestmannaeyjum.

225 fragtskip á síðasta ári
En eins og áður segir er mikill út-
flutningur frá höfninni og eru það 
einungis fiskafurðir sem fluttar eru 
út. 

„Á síðasta ári voru flutt út 
58.200 tonn af ferskum og frosn-
um fiski, 19.160 tonn af lýsi og 
fiskimjöli. Alls voru komur frakt-
skipa 225 á síðasta ári og þá erum 
við að tala um frystiskip, „bulk-
skip“ sem taka fiskimjöl og gáma-
skip, en bæði Samskip og Eimskip 
hafa hér viðkomu vikulega.“   Vestmannaeyjahöfn er ein stærsta fiskihöfn landsins en þar komu á land rúmlega 156.000 tonn af fiski á síðasta ári.

Stærsta fiskihöfn landsins í Eyjum
aukin umsvif í ferðaþjónustu auka líf við höfnina
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Stærsta fiskihöfn landsins
Vestmannaeyjahöfn er ein stærsta 
fiskihöfn landsins en þar var land-
að rúmlega 156.000 tonnum af 
fiski árið 2018. Þáttur skemmti-
ferðaskipa í umsvifum hafnarinnar 
hefur verið að aukast mikið undan-
farin ár en á síðasta ári höfðu 60 
farþegaskip viðdvöl í Eyjum. „Fyrir 
nýliðið sumar voru 85 pantanir á 
bryggjuplássi og þó að ekki hafi 
alltaf verið hægt að taka skipin inn 
vegna veðurs í sumar þá hefur 
gengið vel. Þetta er mikil breyting 
frá því sem áður var því fyrir um 
áratug voru komu 10 til 20 farþeg-
arskip hingað. Að sjálfsögðu er 
þetta mikil upplyfting á tekjum og 
umsvifum hafnarinnar,“ segir 
Andrés og nefnir aðra stóra breyt-
ingu sem varð í júlí þegar nýr 
Herjólfur tók að sigla milli lands 
og Eyja. Nýja ferjan tekur um 
50% fleiri bíla en gamli Herjólfur 

en farnar eru sjö ferðir daglega og 
hefur því flutningur Herjólfs auk-
ist enn frekar frá því sem áður var. 
Var bílaflutningur í júlí síðastliðn-
um 70.000 bílar sem er met.

Loðnubresturinn mikið högg
„Það var mikið áfall fyrir okkar 
samfélag og höfnina þegar ljóst var 
að engin loðna yrði veidd þetta ár-
ið en uppsjávarfiskur leikur stórt 
hlutverk í afkomu allra sem búa 
hér. Þó að ekkert hafi verið veitt í 
vetur þá gerum við ráð fyrir að 
loðnuveiðar verði stundaðar í 
framtíðinni því í Eyjum munum 
við áfram lifa á fiskveiðum þó svo 
að ferðaþjónustan sé að aukast,“ 
segir Andrés.

Mjaldrar sýndir í Klettsvík
Alþjóðlega stórfyrirtækið Merlin 
Entertainment flutti tvo mjaldra til 
Vestmannaeyja í sumar sem verða í 

sérhönnuðum kvíum í Klettsvík-
inni utan við höfnina. „Það eru 
komnar flotbryggjur inn í Klettsvík 
sem eru tilbúnar að taka við 
mjöldrunum. Til stóð að flytja þá 
þangað í sumar en nú hefur því 
verið frestað til næsta vors. Gamalt 
fiskvinnsluhús, Fiskiðjan, hefur 
verið endurbyggt og er nú orðin 
mjög fullkomið náttúrugripasafn 
þar sem stór laug er fyrir hvalina 
og þeir hafðir þar til sýnis í vetur 
eða þar til að þeir verða fluttir í 
Klettsvíkina í apríl. Segja má að 
með tilkomu Landeyjahafnar hafi 
áherslan hér orðið meiri á ferða-
menn og hefur hafnarsvæðið breyst 
í takt við það. Nú í vor var keyptur 
hingað annar túristabátur til að 
sigla með ferðamenn og svo eru 
„ribsafari“-hraðbátar stöðugt á 
ferðinni allt sumarið. Gert er ráð 
fyrir því að boðið verði upp á sér-
stakar ferðir út í Klettsvík næsta 
sumar vegna hvalanna. Það má 
segja að mikið líf sé við höfnina á 
sumrin og með allt öðrum hætti en 
áður var þegar allt snérist um fisk,“ 
segir Andrés Þ. Sigurðsson. 

vestmannaeyjar.is

   Andrés Þ. Sigurðsson, yfirhafnsögumaður í Vestmannaeyjum.

  Í Klettsvík við Vestmannaeyjahöfn verða hvítir hvalir til sýnis á næsta 
ári.

Verið velkomin á básinn 
okkar B-19

ICELANDIC FISHING EXPO 2019

DALVEGI 10-14  |  201 KÓPAVOGI  |  SÍMI 540 7000  |  FALKINN.IS
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Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal 
starfsmanna Veltis á Íslandi. Rekstraröryggi Volvo atvinnutækja skiptir máli og því leggjum við ríka áherslu á vel tækjum búið 
vélaverkstæði og að þar starfi vel þjálfaðir og öflugir fagmenn sem vilja að viðskiptavinir okkar nái framúrskarandi árangri eins og 
við. Volvo atvinnutækjasvið er einnig með sterkt net þjónustuaðila um land allt.
 
Komdu og nýttu þér mögnuð sýningartilboð
Kíktu við í spjall og hittu sérfræðinga okkar hjá Velti | Volvo Penta á Íslandi á bás B-31 á Sjávarútvegssýningunni. Við verðum með 
nýjar bátavélar til sýnis, úrval vara- og aukahluta og bregðum á leik með skemmtilegum vinningum. Í tilefni sýningarinnar bjóðum við 
einstök tilboð á Volvo Penta vélum, vara- og aukahlutum til loka september. Komdu og gerðu góð kaup í góðra vina hópi.
 

Volvo Penta á Íslandi 
Hádegismóar 8
Sími 510 9100
volvopenta.is

Komdu á básinn okkar B-31 á Sjávarútvegssýningunni 
í Laugardalshöll

VELTIR | Volvo Penta á Íslandi

VELDU ÖRYGGI, AFL OG ÁREIÐANLEIKA

Volvo Penta hálfsíða Sjávarútvegssýningin 255x200 20190910_END.indd   1 10/09/2019   11:23

Nýverið keypti Kári Jónsson 
hlut í fyrirtækinu MD vélum 
ehf. og mun gegna stöðu 
rekstrarstjóra og stýra þjón-
ustuverkstæði þess. Fyrir-
tækið hefur að baki sér 
áratuga sögu í sölu og við-
haldsþjónustu á dieselvélum 
og túrbínum bæði á sjó og 
landi en Hjalti Sigfússon, 
stofnandi og aðaleigandi MD 
véla verður áfram hluthafi og 
framkvæmdastjóri fyrirtækis-
ins og annast ráðgjöf og fleiri 
verkþætti í daglegum rekstri. 

„Við fögnum því að fá Kára aft-
ur til liðs við okkur því hann gjör-
þekkir fyrirtækið og þjónustu MD 
véla frá því hann starfað hér um 
fimm ára skeið, frá 2013 til 2018. 
Það er ánægjulegt að geta með 
þessum hætti stuðlað að kynslóða-

  Kári Jónsson, nýr hluthafi í MD vélum, hefur tekið við stöðu rekstrarstjóra og stýrir verkstæði fyrirtækisins en stofnandinn, Hjalti Sigfússon, verður 
áfram framkvæmdastjóri og miðlar af sinni miklu reynslu þegar kemur að díselvélum og tengdum vélbúnaði. 

Kynslóðaskipti og fjölbreyttari 
þjónusta hjá MD vélum

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019
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skiptum og tryggt að sú mikilvæga 
þjónusta sem MD vélar veita haldi 
áfram að þróast og byggjast upp,“ 
segir Laila Hjaltadóttir, viðskipta-
stjóri MD véla. 

Sérhæfing í dieselvélunum
Fyrirtækið var stofnað árið 1990 
um sölu, ráðgjöf og þjónustu fyrir 
Mitsubishi dieselvélar á Íslandi og 
hefur sá þáttur allar götur síðan 
verið snar þáttur í starfseminni. Í 
byrjun þessa árs varð sú breyting á 
þeirri þjónustu að umboðið hér á 
landi heyrir nú undir öfluga deild 
Mitsubishi í Noregi sem hefur sér-
hæft sig í samsetningum vélapakka 
með öllum þeim aukahlutum sem 
hver og viðskiptavinur óskar eftir. 
„Við erum mjög ánægð með þá 
reynslu sem komin er á þessa þjón-
ustu, sem er afar vönduð og fag-
leg,“ segir Laila.

„Einnig erum við með umboð 
fyrir spænska vélaframleiðandum 
Solé Diesel. Sem býður mikið úr-
val skrúfu og ljósavéla fyrir smærri 
báta,“ segir Laila. 

Þá er MD vélar einnig umboðs-
aðili fyrir PJ Diesel í Kaupmanna-
höfn sem sérhæfir sig í endurbygg-
ingum á túrbínum fyrir skip og 
annast MD vélar viðhaldsþjónustu 
og endurbyggingar á túrbínum 
hérlendis, auk þess að selja vara-
hluti í túrbínur. 

Loks er að nefna umboð MD 
véla fyrir PJ Woodward sem er sér-
hæft fyrirtæki í varahluta- og við-
gerðarþjónustu á gangráðum. 

Landrafstöðvar og
 þenslutengi 

„Með samstarfinu við Mitsubishi í 
Noregi hafa okkur líka opnast 
tækifæri til að bjóða öflugar og 
góðar landrafstöðvar hér á landi en 
á mörgum sviðum atvinnulífsins 
þarf á þeim að halda. Líkt og í að-
alvélunum og ljósavélunum getum 
við fengið landrafstöðvarnar upp-
settar og frágengnar nákvæmlega 
eins og viðskiptavinurinn þarf á að 
halda,“ segir Laila. Annað og vax-
andi þjónustusvið er umboð fyrir 
danskra fyrirtækið VM kompens-
ator sem framleiðir þenslutengi 
fyrir hvers konar lagnir, stórar sem 
smáar. 

„Við komum til með að leggja 
áherslu á uppbyggingu þjónust-
unnar í kringum þenslutengin á 
komandi árum samhliða þjónustu 
við dieselvélarnar. Alla okkar þjón-
ustu munum við kynna gestum 
sýningarinnar Sjávarútvegur 2019 í 
Laugardalshöll og þar verða full-
trúar okkar helstu erlendu birgja 
með okkur. Það er því kjörið fyrir 
viðskiptavini að heimsækja okkur á 
MD véla básnum,“ segir Laila. 

mdvelar.is

  Nýjasta umboð MD véla er fyrir 
danska fyrirtækið VM komp-
ensator sem framleiðir þenslu-
tengi. 

  MD vélar bjóða nú landrafstöðvar af öllum stærðum og gerðum en þeirra er víða þörf í atvinnulífinu. 

Allt um borð
Allt fyrir bátinn á einum stað

Helac 
snúningsliðir

ARG og Seakeeper
stöðugleikabúnaður

TMP og Heila
kranar

ZF og D-I
gírar

Guidi
fittings og lokar

Marsili 
stýrisbúnaður

Halyard 
púströr og barkar

BT Marine 
skrúfur

Tides Marine 
öxulþétti

FPT, Doosan og Hyundai 
aðalvélar

Tecnoseal
zink

Ambassador 
skrúfuhnífar Scam og Westerbeke 

ljósavélar

Wesmar og Keypower 
bógskrúfur

Whale og CIM
lensi- og ferksvatnsdælur

Ásafl er söluaðili fyrir bátavélar í öllum stærðum, gíra, skrúfur, 
stöðugleikabúnað, stýrisbúnað, öxulþétta, dælur, zink, fittings 
og pústbarka ásamt því að eiga á lager olíusíur, eldsneytissíur og 
aðra viðhaldshluti.

Hjá Ásafli finnur þú fjölbreytt úrval 
vara og búnaðar fyrir sjávarútveginn

ÁSAFL
Ásafl ehf.  
Hjallahrauni 2 220 Hafnarfirði

Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is asafl.is

Facebook
Ásafl

Instagram
asafl.is
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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.

Knarr RUS hefur tekið að sér 
umboð fyrir vörur og þjónustu 
D-Tech í Rússlandi. Guð-
mundur Sigþórsson, fram-
kvæmdastjóri D-Tech segir að 
fyrirtækið vænti mikils af 
samstarfi við Knarr, sem hafi 
öflugt tenglanet í Rússlandi 
og sýnt góðan árangur í sölu- 

og markaðsstarfi þar á 
undanförnum misserum. 
Hann segir að vörur D-Tech 
falli mjög vel inn í vörulínu þá 
sem Knarr er að markaðssetja 
á rússneska markaðnum. 

D-Tech ehf. hefur um árabil 
framleitt og selt sjálfvirkan sótt-
hreinsibúnað í matvælavinnslu og 
er um að ræða lausnir fyrir skip og 
fiskvinnslur en einnig aðra aðila á 
matvælamarkaði svo sem kjúkl-

inga- og kjötframleiðendur. 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 almennt er notað við hefð-
bunda sótthreinsun og er árangur 
mun betri en næst við hefðbundna 
sótthreinsun. Þá tekur sótthreins-
unin mun skemmri tíma og sparar 
mikið vinnuafl.

Knarr RUS er rússneskt fyrir-

tæki en að því standa sex íslensk 
fyrirtæki: Skaginn 3X, Frost, Nau-
tic, Skipatækni, Naust Marine og 
Brimrún. Öll þessi félög eru leið-
andi á sviði tæknilausna fyrir sjáv-
arútveg og byggja á margra ára 
reynslu í þróun íslensks sjávarút-
vegs. Félagið Knarr RUS veitir ráð-
gjöf á sviði hönnunar og þróunar 
fiskiskipa, fiskvinnslulausna á landi 
og á sjó, frystibúnaðar, fiskleitar-
tækni og fjarskiptaþjónustu. Einn-

ig annast Knarr ráðgjöf varðandi 
togvindur og þilfarsbúnað, víra-
stýringarkerfi og sjálfvirka tog-
vindustjórnun, sem og sjálfvirk 
sótthreinsikerfi. Skrifstofa Knarr 
RUSer staðsett í Moskvu, höfuð-
borg Rússlands og er þegar orðin 
þekkt nafn og hefur náð fótfestu í 
rússneska sjávarútvegsgeiranum. 

  Fyrr á þessu ári var gengið frá samningi um að Knarr RUS yrði umboðsaðili D-Tech fyrir Rússland og er myndin tekin við það tækifæri. 

KNARR selur D-Tech vörur í Rússlandi
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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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„Vélfag er á hraðri leið þessa 
dagana og er markvisst að 
stíga úr því nýsköpunar- og 
þróunarferli sem fyrirtækið 
hefur verið í síðustu ár yfir í 
aukna áherslu á fjöldafram-
leiðslu fiskvinnsluvéla og 
heildarlausnum með búnaði 
fyrir hvítfiskvinnslu. Ísland 
er okkar heimamarkaður og 
meðfram áherslu á að tryggja 
áframhaldandi þjónustu og 
sölu hér á landi horfum við til 
mikilla tækifæra í aukinni 
sölu á erlendum mörkuðum, 
enda hefur viðskiptavinum 
okkar erlendis fjölgað mikið. 
Náið samstarf sjávarútvegs- 
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 til að byggja 
upp tæknivæddar fisk-
vinnslur, eins og við erum t.d. 
að sjá í Rússlandi,“ segir Björg 
Finnbogadóttir, verkefnastýra 
hjá fyrirtækinu Vélfagi ehf. 
Framleiðsla og samsetning 
véla Vélfags er í Ólafsfirði en 
skrifstofur og þróunarsetur á 
Akureyri þar sem fyrirtækið 
hefur nýverið fjárfest í stærra 
húsnæði til að mæta fyrirætl-
unum um vöxt í starfseminni 
og fjölgun spennandi starfa í 
tæknigeiranum fyrir jafnt 
iðn- og háskólamenntað fólk. 
Þjónusta við viðskiptavini er 
jafnframt veitt frá báðum 
starfstöðvum Vélfags.

Áhersla á framleiðslu og sölu
Auk flökunarvéla framleiðir Vélfag 
hausara og roðdráttarvélar fyrir 
bolfisk og fást þessar vélar bæði 
sem tölvustýrðar og mekanískar. 
Þá hefur fyrirtækið þróað og af-

hent á þessu ári hina nýju M521 
hausara/klumbuskurðarvél. Vélin 
er þróuð til að taka haus og/eða 
klumbu af bolfiski fyrir flökun. 
Vélin hentar bæði til að skera 
klumbuna af H&G bolfiski (haus-
aður og slægður) en einnig til að 
hausa fiskinn um leið og klumban 
er skorin af. Með M521 vélinni fá 
viðskiptavinir val um einfalda og 
öfluga vél á mjög góðu verði, sem 
tekur lítið pláss og er auðvelt að 
koma fyrir í bæði stórum og smá-
um vinnslum. 

Á síðustu árum hefur fyrirtækið 
þróað tölvustýrt gæða- og stjórn-
kerfi fyrir sínar vélar, svokallað 
TakeControl kerfi, sem skilað hef-
ur enn frekari framförum í nýtingu 
á fiski. Stjórnun vélanna er með 
snertiskjá og er hægt að kalla fram 
og vinna með upplýsingar og still-
ingar með einföldum hætti. Leið-
beiningabæklingar, partalistar og 
yfirsýn yfir ástand vélbúnaðarins 
hverju sinni er hægt að kalla upp á 
skjáinn, sem aftur tryggir fyrir-
byggjandi viðhald, uppitíma og 
nýtingu. Með TakeControl er 
hægt að fjartengjast vélunum hvar 
sem er í heiminum og veita þjón-
ustu við þær yfir netið. 

„Hér eru fáir starfsmenn sem 
áorkað hafa miklu í nýsköpun, 
vöruþróun og öflugri þjónustu á 
undanförnum árum en nú er kom-
ið að þeim tímapunkti að við erum 
að fjölga spennandi, fjölbreyttum 

störfum í fyrirtækinu og leggjum 
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 
eins og við köllum það, og tækni-
legri þróun þeirra véla. Það eru 
mörg spennandi þróunarverkefni 
framundan,“ segir Björg.

Hvetjandi þróun í sjávarút-
vegi á alþjóðavísu

Á þessu ári afhenti Vélfag sína 
fyrstu stóru heildarlausn í Rúss-
landi, sem hluta af stórum samn-
ingi sem íslenska fyrirtækið Valka 
ehf. var með fyrir búnað í nýja 
fiskvinnslu. Vélfag ehf. sá um vél-
búnað fyrir innmötun, hausun, 
flökun og roðdrátt. TakeControl-
stýrikerfið var aðlagað fyrir þessa 
heildarlausn og palla- og færi-
bandakerfi sérhannað til að tryggja 
bæði aðgengi að vélum og flutning 
fisksins innan línunnar með sem 
minnstu hnjaski. Björg segir tæki-
færi felast í samstarfi við önnur ís-
lensk fyrirtæki á erlendum mörk-
uðum líkt og í þessu verkefni í 
Rússlandi en einnig í beinni mark-
aðssetningu. 

„Vélfag hefur náð góðum ár-

angri í markaðssetningu hér heima 
á síðustu árum, fyrst á sjó og svo í 
landvinnslum en vaxtartækifæri 
okkar felast í útflutningi. Eins og 
staðan er núna finnum við fyrir 
mikilli eftirspurn frá Austur-Evr-
ópu og ekki síst Rússlandi. Þar 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 erum að 
sjá aukna áherslu á bæði nýtingu 
og gæði þess dýrmæta hráefnis sem 
fiskur er. Á sama tíma er mikil 
vöntun á sérhæfðu starfsfólki hvert 
sem litið er og þess vegna aukin 
þörf á sjálfvirkni. Ennfremur er 
komið að endurnýjun hjá mörgum 
fyrirtækjum sem eru nú þegar með 
tæknivæddar vinnslur, þannig að 
ég held að heildaraðstæður fyrir 
fyrirtæki eins og Vélfag gætu 
hreinlega ekki verið meira spenn-
andi“ segir Björg.

Vélfag verður þátttakandi á sýn-
ingunni Sjávarútvegur 2019 í 
Laugardalshöll og mun þar kynna 
sína framleiðslu. 

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 þar verða skrifstofur og öflug þróunardeild. 

  Tölvustýrða flökunarvélin M725 með roðdráttarvél. 

  Nýjasta vélin frá Vélfagi er M521 sem sker haus og/eða klumbu af bol-
fiski fyrir flökun.

ICELAND FISHING 
EXPO 2019

Sjávarútvegur 2019

Vélfag stefnir á vöxt með stóraukn-
um útflutningi fiskvinnsluvéla
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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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„Grindavík er stærsta lönd-
unarhöfn þorsks á landinu að 
meðaltali frá árinu 1982. Þar 
af leiðandi erum við þorsk-
löndunarhöfn númer eitt á 
Íslandi. Ég hef verið að rýna í 
þorsklandanir alveg frá 1982. 

Upplýsingar um þær má finna 
á vef Hagstofu Íslands sem 
fær löndunarupplýsingar  
hafna frá Fiskistofu. Svo þarf 
að breyta öllum afurðum 
frystitogara og annarra skipa, 
eftir því hvort þau landa 
slægðum fiski eða óslægðum. 
Þannig eru viðmiðunartölur 
Hagstofunnar óslægður fiskur 
upp úr sjó. Þegar þetta er 
skoðað frá 1982 erum við í 
Grindavík að meðaltali með 
mesta þorsklöndun,“ segir 
Sigurður A. Kristmundsson, 
hafnarstjóri í Grindavík. 

Aðrar hafnir njóta mikils 
kvóta Grindvíkinga

„Grindavík er kvótahæsta höfn 
landsins í þorski en töluverðu af 
þessum heimildum er landað ann-
ars staðar. Grindavíkurskipin, sér-
staklega línubátarnir, eru mikið að 
landa fiski fyrir norðan og austan á 
sumrin og haustin og þá njóta 
hafnir þar, t.d. Sauðárkrókur, 
Siglufjörður og Skagaströnd,“ segir 
Sigurður ennfremur.

Auknar landanir með
 fjölgun frystitogara

Hann bendir svo á að tilkoma hins 
nýja frystitogara Þorbjarnar, Tóm-
asar Þorvaldssonar, muni hafa góð 
áhrif á löndunartölurnar. Frysti-
togararnir sem nú séu orðnir þrír, 
landi meira í heimahöfn en stóru 
línubátarnir. Þeir landi heima í um 
90% tilvika en línuskipin aðeins í 
60% landana. Frysti fiskurinn er 
fluttur beint utan en afli línuskip-
anna unninn á staðnum, ýmist í 
salt, frystingu eða ferskar afurðir til 
útflutnings með flugi eða í kæli-
gámum. Þess vegna skapi þessar 
veiðar mikla vinnu í bænum og 

mikil verðmæti fyrir sveitarfélagið 
og samfélagið í heild.

Þrír frystitogarar á 
við 70 vertíðarbáta

Sigurður segir ennfremur að frá 

1982 hafi orðið gríðarleg breyting 
á útgerð frá Grindavík, þegar tugir 
báta voru gerðir út á vetrarvertíð. 
Nú séu skipin orðin mun færri en 
miklu stærri og til dæmis svari 
stærð Tómasar Þorvaldssonar, 

Hrafns Sveinbjarnarsonar og 
Gnúps til um 70 vertíðarbáta fyrr á 
tímum. Svo sé annað eins í stóru 
línuskipunum. Stundum tali menn 
um að í Grindavík séu fá skip og 
lítið um að vera í höfninni en þessi 
fáu skip beri gífurlegan afla að 
landi og skapi mikla vinnu.

Miðgarður endurbyggður
Miklar endurbætur hafa verið 
gerðar á höfninni á undanförnum 
misserum og er aðstaða fyrir stærri 
skip því orðin mjög góð. Miðgarð-
ur hefur allur verið endurnýjaður 
og höfnin framan við hann verið 
dýpkuð töluvert. Skipin fá raf-
magn úr landi og hitaveita stendur 
þeim sömuleiðis til boða. Því er lít-
ið um að ljósavélar í skipunum séu 
keyrðar til að framleiða rafmagn. 

grindavik.is/hofnin

  Sigurður A. Kristmundsson, hafnarstjóri í Grindavík.

  Fjölgun frystitogara í Grindavík leiðir af sér meiri landanir á fiski.

  Gnúpur og Tómas Þorvaldsson, frystitogarar Þorbjarnar, landa í heimahöfninni Grindavík.

Grindavík stærsta
löndunarhöfn þorsks
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Sjálfbærni í verkfræði snýst um að skapa hagkvæmar lausnir sem veita 
viðskiptavinum og umhverfinu ávinning til framtíðar. Mannvit er ráðgjafi  
í hönnun og eftirliti sem og í sjálfbærni- og umhverfismálum í sjávarútvegi.



Saman náum við árangri

Skórnir þínir. Kaffið í bollanum. Pappírinn í blaðinu sem þú ert að lesa….Ef þú hefur notað það, þá höfum við líklega 
flutt það til landsins. Og ef þú ert að hugsa um að flytja eitthvað milli landa eða landshluta ættirðu að hafa Samskip í 
huga. Við erum með skip, bíla, gáma, lestar og vöruhús – en umfram allt fólkið sem hugsar út fyrir gáminn með þér – 
til að finna bestu leiðina hverju sinni fyrir þig og umhverfið.

Saman náum við árangri

Við flytjum þetta saman

Við flytjum 
þetta saman


