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Í ölduróti Covid-19
Það er kannski að bera í bakkafullan 

lækinn að nefna hér Covid-19 og áhrif  

faraldursins á sjávarútveginn. Samt er 

það svo að faraldurinn hefur tekið sinn 

toll í þessari stóru atvinnugrein, líkt og 

öllum öðrum síðustu mánuði. Í fjölbreyttri 

umfjöllun um sjávarútveg í þessu blaði 

ber áhrif Covid-19 oft á góma en í heild 

má þó segja að um margt hafi greininni 

tekist að sigla milli skers og báru síðustu 

mánuði. Miklar sóttvarnaráðstafanir eru 

og hafa verið í greininni; um borð í 

skipum, í fiskvinnslum, hjá þjónustufyrir-

tækjum og þannig má áfram telja. 

Hagtölur sýna ívið betri árangur í sölu 

sjávarafurða á fyrri hluta ársins en við 

mátti búast, sem víst er mikið gleðiefni. 

Engu að síður er það hin mikla óvissa 

sem er greininni þung í skauti. Það sem 

er í dag getur gjörbreyst á morgun. Við 

lifum á tímum óvissunnar. 

En það er líka í aðstæðum sem þessum 

sem mikil sköpun og þróun getur orðið. 

Okkur er kippt niður á jörðina, flest er 

með öðrum hætti, við þurfum að finna 

nýjar leiðir til að vinna hlutina, þarfirnar 

geta breyst, sumt kemur aftur sem var 

fyrir Covid-19, annað ekki. Í ölduróti 

faraldursins geta opnast ný tækifæri í 

sjávarútvegi, líkt og á öllum öðrum 

sviðum. Fyrrnefndar hagtölur sýna að 

íslenskum sjávarútvegi hefur tekist býsna 

vel að halda sjó á mörkuðum erlendis í 

þessum hræringum öllum, rétt eins og 

hann hefur áður sýnt þegar harðnar á 

dalnum. Það sást í hruninu og með sama 

hætti þegar Rússlandsmarkaður lokaðist 

fyrir sölu uppsjávarafurða á sínum tíma. 

Sveigjanleiki og nýjungagirni hafa verið 

ómetanlegir drifkraftar í sjávarútvegi 

síðustu áratugi og eru dýrmætir einmitt 

núna. 

Í þessari útgáfu Sóknarfæris er kastljósi 

umfram annað beint að höfnum og 

skipaþjónustu og fjölbreytt umfjöllunar-

efni um þá málaflokka er að finna í 

blaðinu. Nýsköpun hvert sem litið er og 

áhugavert að sjá þá miklu gerjun sem nú 

er að eiga sér stað í rafvæðingu hafna 

sem þýðir að skip geta í auknum mæli 

nýtt sér landtengingar við raforkukerfi í 

stað þess að brenna olíu með tilheyrandi 

kostnaði og mengun í landlegum. Hafnir 

og útgerðir láta ekki sitt eftir liggja að 

leggjast á árar í umhverfismálum og stíga 

skrefin til grænni framtíðar. 

Jóhann Ólafur Halldórsson
ritstjóri skrifar.

VEIST ÞÚ hvað er í kerinu þínu?
Halda vel styrk og lögun = öruggara vinnuumhverfi til sjós og lands

Draga ekki í sig vökva og óhreinindi = aukið matvælaöryggi hráefnisins

Halda þyngd sinni út líftímann = réttari vigtun afla úr auðlindinni

iTUB býður upp á PE einangruð ker sem eru að fullu endurvinnanleg

VELDU RÉTT!

www.itub-rental.com
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þjónusta

24 tíma
þjónusta

Kæli- og frystikerfi í vöruhúsum.  Hönnun, 
ráðgjöf, uppsetning og viðhald.     

Ammóníakskerfi um borð í skipi. 
Uppsetnig, viðhald og viðgerðir.

Þjónusta hjá viðskiptavinum.

Kæli- og frystiklefar frá Incold í öllum 
stærðum og gerðum.

Varmadælistöðvar fyrir þá sem ekki eiga 
kost á að nýta jarðvarma til húshitunar.

Incold rennihurðir fyrir allar gerðir af 
kæli- og frystirýmum.

Uppsetning, þjónusta og viðgerðir fyrir 
matvöruverslanir ásamt 24/7 tíma vöktun.

Hágæða kæli- og frystigámar 
frá Titan Containers.

100% vistvænt CO2 kælikerfi 
frá SCM Frigo.

Carrier kælikerfi í allar gerðir bifreiða og 
flutningavagna.

KÆLI
ÞJÓNUSTA

• OptimICE®
• SCM Frigo 
• Incold 

• Carrier 
• Bitzer
• Howden

• Sabroe
• Carsoe
• Danfoss

• Bock
• Engie
• o.fl.

SAMSTARF OG FRAMLEIÐSLA 
Á GÆÐA VÖRUMERKJUM 
Í KÆLINGU

• CO2 • Ammoníak • RSW • OptimICE® • o.fl.
Þjónustum öll kælikerfi:
KÆLIKERFI

• Kæli- og frystiklefar 
• Kælikerfi fyrir bíla
• Umhverfisvænar 
  lausnir
• Varmaskiptar 

• Kælihurðir 
• Kæligámar 
• Ísvélar 
• Þjöppur
• Plötufrystar 

• Blásarar  
• Þurrkarar 
• Kælimiðlar 
• Vélakerfi
• o.fl. o.fl.

VÖRUR

Við leggjum ríka áherslu 
á góða þjónustu og vandað verk.

ÖLL ALMENN ÞJÓNUSTA Á 
FRYSTI- OG KÆLITÆKJUM:
• Ráðgjöf 
• Hönnun
• Smíði
• Umboð
• Uppsetning 

bæði á verkstæði okkar og hjá viðskiptavinum
til sjávar og sveita.

• Viðhald
• Bilanagreining 
• Viðgerðir
• 24/7 vaktþjónusta
• O.fl.
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„Ég er bara togarakarl, þekki ekkert 
annað. Það geta ekki allir verið á 
uppsjávarskipunum. Ég ætlaði reyndar 
aldrei á sjóinn. Ég ætlaði að verða 
smiður, var byrjaður að læra það. Svo 
var bara svo lítið að gera að ég dreif 
mig einn túr á togara. Það tognaði 
reyndar heldur betur á þeim túr því ég 
var á skipinu í heilt ár án þess að taka 
frí. Þá þekktist ekki að menn væru að 
taka mikið af fríum. Svo varð það 
niðurstaðan að gera sjómennskuna að 
ævistarfi og fara í Stýrimannaskólann. 
Ég sé ekki eftir því. Þetta getur verið 
skemmtileg vinna og fjölbreytt. Það 
eru hæðir og lægðir í þessu.“ Þetta 
segir Bjarni Ólafur Hjálmarsson 
skipstjóri á frystitogaranum Blængi 
NK 125 í samtali við Sóknarfæri. 

„Ég byrjaði hjá Síldarvinnslunni 1988 á 
togaranum Bjarti NK. Byrjaði sem háseti og 
fór svo í skólann árið 1989. Síðan fór ég 
fljótlega yfir á Barða með Sveini Benedikts-
syni og þar fór ég brúna með honum 
fljótlega eftir skólann. Ég var á tveimur 
Börðum, bæði á ísfiski og frystingu en tók 
svo við frystitogaranum Blængi árið 2016,“ 
segir Bjarni Ólafur. 

„Það hefur gengið mjög vel á honum frá 
byrjun, fyrir utan týpíska byrjunarörðugleika 
eins og gengur. Þeir leysast alltaf. Við 
reyndum að vera með kassana á brettum í 
lestinni fyrsta eina og hálfa árið en það gekk 
ekki. Við stöflum því bara kössunum í 
lestina eins og flestir gera í dag. Þeim er svo 
bara raðað á bretti við löndun.“ 

Góðir túrar í Barentshafið
Bjarni Ólafur nefnir sérstaklega túra í 
Barentshafið sem hafi skilað í kringum 500 
milljóna króna aflaverðmæti. „Síðustu tvö ár 
hafa verið fín. Ég held við höfum verið með 
um 7.200 tonn á síðasta ári. Við tókum 
Barentshafstúr í vor og erum að fara aftur í 
haust. Túrinn í vor skilaði yfir 500 millj-
ónum eftir 39 daga og í sambærilegum túr í 
fyrra var verðmætið rétt tæpar 500 milljónir. 
Núna í haust verðum við mest í rússnesku 
lögsögunni en eitthvað einnig í þeirri 
norsku. Við eigum eftir um 700 tonn í 
rússnesku lögsögunni og um 100 tonn í 
þeirri norsku.“

Bjarni Ólafur segir að það sé mjög fínt af 
vera þarna uppfrá þegar farið er að vora og á 
sumrin. Veturnir geti hins vegar verið ansi 
strembnir, komið kolniðamyrkur allan 
sólarhringinn og allra veðra von. „Við höfum 
reyndar ekki verið þarna yfir veturinn og 
þekkjum ekki aðstæðurnar en á sumrin er 
þetta fínt og fiskurinn góður.“

Fá skip fara í Barentshafið
Fá íslensk skip sækja aflaheimildir í Barents-
hafið en kvótinn hefur minnkað vegna þess 
að Norðmenn hafa ekki fengið neinar 
veiðiheimildir til loðnuveiða við Ísland 
síðustu tvö ár. Í tvíhliða samningnum við 

Norðmenn um þorskveiðar okkar innan 
norsku lögsögunnar er ákvæði þess efnis að 
Norðmenn fái að veiða hér ákveðið magn af 
loðnu á móti. Veiðist engin loðna minnkar 
því þorskkvóti Íslendinga í norsku lög-
sögunni. Þar sem mörg skip hafa of litlar 

veiðiheimildir í Barentshafinu til að standa 
undir veiðiferð þangað er heimildunum 
safnað á færri skip. 

„Þetta er svo löng sigling, fjórir sólar-
hringar hvora leið, að það borgar sig ekki að 
vera að sækja einhverja slatta þangað. Það er 
alltaf spennandi að veiða þorsk, en að öllu 
jöfnu fáum við það ekki við Íslandsstrendur. 
Við erum aðallega á karfa, ufsa og grálúðu 
hér heima. Það hefur gengið ágætlega en í 
sumar hafa verið töluvert miklar verðsveiflur, 
sérstaklega út af Covid. Við vorum með 
svolítið af grálúðu í ágústtúrnum en á hana 
kom 15-18% verðlækkun vegna ástandsins í 
Kína og í Japan.“

Smáloðna um allt
Bjarni Ólafur var í landi á dögunum þegar 
spjallað var við hann. Bjarni Ólafur fór svo 
út með skipið laugardaginn 26. september 
og stefndi á ufsaveiðar. 

„Nú er áherslan lögð á ufsa en hann hefur 
verið erfiður síðustu tvö árin. Það hefur hins 
vegar gengið vel að ná þorskinum en reyndar 
er alveg ljóst að það þarf að hafa meira fyrir 
því að ná honum en áður. Hann virðist þó 
hafa eitthvað að éta og við sjáum aðallega 
loðnu í honum. Við sjá töluvert af smáloðnu 
dreifða um allt og þorskurinn liggur í henni. 
Vopnandi eru þetta merki um betra ástand á 
loðnunni og fyrirboði um vertíð í vetur,“ 
segir Bjarni Ólafur Hjálmarsson.

  Bjarni Ólafur Hjálmarsson, skipstjóri, í brúnni. 

  Það er hörku mannskapur um borð enda ófá handtökin við aðgerð og frystingu.

Ætlaði aldrei á sjóinn
segir Bjarni Ólafur Hjálmarsson, skipstjóri á frystitogaranum Blængi NK

Kom nýr til 
landsins 1974

Blængur NK hét upphaflega Ingólfur 
Arnarsson en lengst af Freri RE og var 
smíðaður í skipasmíðastöðinni Astilleros 
Luzuriaga S.A. á Spáni. Skipið kom 
nýtt til landsins í janúarmánuði 1974. 
Það var í eigu Bæjarútgerðar Reykjavík-
ur til ársins 1985 en þá festi Ögurvík hf. 
kaup á því. Þegar Ögurvík eignaðist 
skipið var því breytt í frystiskip. Árið 
2000 voru umfangsmiklar breytingar 
gerðar á skipinu en þá var það meðal 
annars lengt um 10 metra og aðalvél 
þess endurnýjuð ásamt öðrum vélbún-
aði. Einnig voru vinnslulína og frystilest 
endurnýjaðar. Skipið er 79 metra langt 
og búið 5000 hestafla aðalvél af gerð-
inni Wartsila. Það er 1723 tonn að 
stærð. Síldarvinnslan festi kaup á Blæng 
í júní 2015 og fór hann þá í „endurhæf-
ingu“ í Póllandi áður en hann hóf veið-
ar.

  Blængur er einn af öldungunum í flot-
anum, smíðaður árið 1974.
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UMBÚÐIR & PÖKKUN
ERU OKKAR FAG

FERSKFISKKASSAR SEM ERU
100 % ENDURVINNANLEGIR 
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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.



„Flestir héldu að við værum að komast 
yfir það versta í faraldrinum í vor en 
nú held ég að menn séu svolítið slegnir 
yfir því að faraldurinn hafi komið 
svona harkalega í bakið aftur. Maður 
var búinn að heyra af veitingastöðum 
sem voru orðnir klárir í að hefja 
starfsemi aftur eftir nýjum reglum en 
þá komu enn nýjar og hertar reglur 
sem hefur orðið til þess að allir bíða 
átekta og fylgjast með þróun mála. Við 
misstum hluta af páskasölunni vegna 
faraldursins og ef við missum líka af 
jólasölunni þá líst mér ekki á blikuna. 
Vonandi verður það ekki raunin. 
Dálítill tími er enn til stefnu og svo 
þurfa líklega allir að halda jólin 
hvernig sem allt fer,“ segir Gunnar 
Tómasson, framkvæmdastjóri Þor-
bjarnar hf. í Grindavík um stöðuna í 
sölu sjávarafurða. 

Miklar breytingar
Miklar breytingar eru að ganga yfir hjá 
Þorbirni. Öll vinnsla í Grindavík er komin 
undir eitt þak, einum línubát og einum 
frystitogara hefur verið lagt en ísfisktogari 
keyptur í staðinn. Fyrirtækið gerir nú út 
frystitogarana Tómas Þorvaldsson og Hrafn 
Sveinbjarnarson, línubátana Hrafn og 
Valdimar og togbátinn Sturlu.

„Við tókum þá ákvörðun á sínum tíma, 
þegar við keyptum Sisimiut frá Grænlandi, 
nú Tómas Þorvaldsson GK, að halda áfram 
rekstrinum á Gnúpnum einhver misseri 
þangað til við værum búin að koma þessum 
breytingum alveg í gegn. Við töldum okkur 
svo vera komin á þann stað eftir makrílver-
tíðina í sumar og þá væri hlutverki Gnúpsins 
lokið, lögðum honum og settum á söluskrá.

Við vorum líka búin að leggja línu-
bátnum Sturlu og kaupa ísfisktogarann 
Smáey, sem nú heitir Sturla. Við settum 
hann ekki á veiðar fyrr en í ágúst og hann 
einbeitir sér að veiðum á ufsa og karfa og 
lítilsháttar af þorski, ýsu og öðrum tegund-
um, sem hefur gengið mjög vel. Stór hluti af 
afla Sturlu hefur farið beint á erlendan 
markað en eitthvað líka hér innanlands. 
Línuskipin, Hrafn og Valdimar fóru svo af 
stað í september.“

Vinnslan í Grindavík undir eitt þak
Breytingar hófust á vinnslunni hjá Þorbirni 

síðastliðið vor og var hún færð á einn stað. 
„Við tókum okkur tíma frá því um miðjan 
maí og vorum að klára þetta um miðjan 
september. Öll vinnsla er nú komin í húsið 
þar sem saltfiskflökin voru unnin. Ferskfisk-
vinnslan og frystingin flytjast nú yfir og fara 
úr gömlu Arnarvíkurhúsunum. Við bætum 
svo við okkur flatningu á saltfiski og þá 
verður aðeins eftir lítilsháttar vinnsla á 
aukaafurðum í Vogunum,“ segir Gunnar og 
bætir við að nú komi sér vel að bæta 
flatningu við þegar markaðir séu svo 
máttlausir sem raun ber vitni. 

„Við þurfum að dreifa framleiðslunni vel 

til að geta nýtt okkur allar holur sem geta 
tekið við. Covid hefur auðvitað leikið okkur 
grátt eins og aðra. Það hefur hægt á sölu á 
vörum sem hafa farið inn á veitingastaðina 
og við því dregið úr framleiðslu á þeim og 
fært áhersluna yfir í vörur fyrir stórmarkað-
ina. Nú versla allir niðri í Evrópu í stór-
mörkuðum og fara ekki út að borða. Við 
erum þess vegna að reyna að snúa okkur að 
þeim markaði eins og við getum.“ 

Buðu heimsendingu 
á fiski og frönskum

Markaður fyrir fisk og franskar í Bretlandi 

var nokkuð brattur í vor og sumar en þessar 
fiskbúðir voru fljótar til þegar faraldurinn 
brast á og buðu heimsendingu og „Take a 
way“. Gunnar segir að aðeins hafi nú dregið 
úr með bylgjunni sem er að ganga yfir í 
Bretlandi. Þar sem þetta gekk nokkuð vel 
hafi fleiri aðilar í sölu fiskafurða verið að 
reyna að koma sér inn á þann markað.

„Verðið hefur lækkað en mismikið eftir 
tegundum. Afurðir sem fara á Asíumarkað 
hafa haldið sér nokkuð vel í verði en verð á 
afurðum á Evrópu- og Bandaríkjamarkaði 
hefur lækkað,“ segir Gunnar Tómasson.

  Öll vinnsla fyrirtækisins í Grindavík er nú komin undir eitt og sama 
þakið og flatningsvél komin til viðbótar í vinnslulínunni.

  Söltun á flöttum fiski eykur möguleikana á mörkuðum.

  Gamla Sturla og Gnúpur bíða nú örlaga sinni í Grindavíkurhöfn. Gnúpur er á söluskrá, en líklega fer Sturla í brotajárn.

  Covid hefur auðvitað leikið okkur grátt eins og aðra segir Gunnar Tómasson, framkvæmdastjóri Þorbjarnar. Ljósmyndir Hjörtur Gíslason

Slegnir yfir 
stöðunni

Rætt við Gunnar Tómasson, 
framkvæmdastjóra Þorbjarnar hf.
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Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics 365 Business Central

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

 

Guðmundur Smári Guðmundsson, 

WiseFish er sérsniðin hugbúnaðarlausn sem er 
hönnuð til að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja. 
WiseFish 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 eru ávallt tilbúnir að miðla 
af víðtækri þekkingu og reynslu af þjónustu og 
hugbúnaðarþróun fyrir sjávarútveginn.

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

WiseFish nær til allrar virðiskeðju sjávarútvegsins
frá veiðum til sölu og drei�ngar.

Wise lausnir ehf. » wise@wise.is » wisefsh.com
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Við erum góðir í gírum

•  0,12 - 200 kW
•  10 - 200.000 Nm
•  0,01 - 1.100 RPM
•  Sniðið að þínum þörfum

Drifbúnaður

„Framleiðsla á sjófatnaði hefur 
fylgt okkur allt frá stofnun 
Sjóklæðagerðarinnar árið 1926. 
Þó fyrirtækið hafi á síðari 
árum vaxið mikið í fjölbreyttri 
framleiðslu á útvistarfatnaði 
og öðrum fatnaði þá er fram-
leiðsla sjó- og vinnufatnaðar 
ennþá mikilvægur þáttur í 
okkar starfsemi. Við teljum 
sjávarútveginn í heild til einnar 
af okkar helstu lykilgreinum,“ 
segir Elín Tinna Logadóttir, 
sölu- og rekstrarstjóri fyrir-
tækja- og heildsölusviðs 
66°Norður.

Fatnaður fyrir störf
 á sjó og landi

Í reynd má orða það þannig að 
hvert sem litið er í sjávarútvegin-
um, hvort heldur er í skipum úti á 
sjó eða yfir sali fiskvinnslufyrir-
tækjanna þá beri alls staðar fyrir 
augu starfsfólk í fatnaði frá 
66°Norður, sjómenn í áberandi 
appelsínugulum og gulum fatnaði 
á meðan landvinnslufólkið er klætt 
hvítum hlífðarfatnaði. Þannig hef-
ur þetta verið um margra áratuga 
skeið. Engu að síður segir Elín að 
þessi fatnaður, líkt og allar aðrar 
framleiðsluvörur hjá 66°Norður sé 
í stöðugri þróun. 

„Bæði hvað varðar hönnun 
fatnaðarins og einnig efnið í fatn-
aðinum, þykkt efnisins og fleira. 
Þetta er fatnaður sem er þekktur í 
sögunni fyrir að vera mjög sterkur, 
vatnsheldur og endingargóður við 
krefjandi aðstæður, þrautreyndur 
og virkar vel. Gott dæmi um 
áherslu á notkunargildið og end-
inguna eru smekkbuxurnar sem 
eru þannig hannaðar að þær eru 

eins bæði að aftan og framan og 
því er hægt að snúa þeim við þegar 
á fer að sjá við mikla notkun og 
lengja þannig líftímann. Þetta er sú 
grunnhugsun sem hefur fylgt þess-
um fatnaði hjá okkur alla tíð, að 
hann endist vel og sú hugsun fellur 
auðvitað líka vel að almennum við-
horfum í dag um umhverfisvernd 
og minni sóun,“ segir Elín Tinna. 

Góð vörn fyrir veðri 
og vindum

Líkt og áður segir er sjó- og vinnu-
fatnaðurinn áberandi í sjávarútvegi 
en auk þess líka í öðrum iðngrein-
um, landbúnaði og þannig mætti 
áfram telja. Litirnir eru mismun-
andi; gulu litirnir á sjónum, hvítt í 
fiskvinnslunni, grænn í landbúnaði 
og fleira má nefna.

„Og svo sjáum við auðvitað 

okkur til mikillar ánægju að fólk 
notar þessi föt t.d. á útihátíðum og 
mannamótum þegar það þarf að 
verjast veðrum og bleytunni. Okk-
ur finnst það auðvitað mjög 
skemmtilegt. Við höfum innan-
húss mjög öflugt hönnunarteymi 
og t.d. höfum við útfært vasa á 
buxurnar til að mæta þörf sjó-
manna fyrir að geyma farsímana 
sem þeir þurfa að hafa við hendina 
í daglegum störfum. Við búum svo 
vel að fá mikil viðbrögð frá not-
endum fatnaðarins og það hjálpar 
okkur að bjóða stöðugt upp á 
vörur í hæsta gæðaflokki á þessu 
sviði. Hugmyndin að baki fram-
leiðslu Sjóklæðagerðarinnar í upp-
hafi var sú að auka öryggi sjó-
manna gagnvart veðri og vindum 
og enn þann dag í dag gegnir fatn-
aðurinn mikilvægu hlutverki í ör-
yggi og daglegum störfum sjó-
manna,“ segir Elín Tinna.

66north.is

  Elín Tinna Logadóttir, sölu- og rekstrarstjóri fyrirtækja- og heildsölusviðs 66°Norður. 

  Góður sjófatnaður er mikið öryggismál fyrir sjómenn.   Fatnaður frá Sjóklæðagerðinni 
hefur fylgt sjómönnum í rúm 90 
ár. 

  Sjófatnaður í framleiðslu hjá 
66°Norður.

66°Norður

Þrautreyndur sjófatnaður í áratugi
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Kemi ehf | Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | kemi@kemi.is | www.kemi.is

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

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI
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Gísli Unnsteinsson var 
aflakóngur á strandveiðum 
þetta árið með rúmlega 46 
tonn og dagarnir voru 43. Það 
gerir rúmlega þúsund kíló í 
róðri að meðaltali.

„Ég var á D-svæðinu, réri frá 
Þorlákshöfn í maí og megnið af 
júní og frá Vestmannaeyjum líka, 
en síðan á Hornafirði í júlí og 
ágúst. Veiðarnar gengu mjög vel en 
ég var með mikið af ufsa með 
þorskinum, leyfilegur hámarksafli 
af þorski var 774 kíló á dag, ós-
lægt. Það var öllu landað á markaði 
og verðin voru ekkert sérstaklega 
góð til að byrja með. Sérstaklega á 
ufsanum. En þegar leið á sumarið 
lagaðist þetta og komin mjög góð 
verð í júlí og ágúst, sérstaklega fyrir 
stóran þorsk,“ segir Gísli.

Á strandveiðum frá upphafi
Gísli er búinn að vera á strandveið-
um frá upphafi en þetta er fyrsta 
árið sem hann hefur verið í þessu 
af fullum krafti. „Þetta var hobbý 
hjá mér í byrjun þar sem ég var í 
annarri vinnu og gat því aðeins ró-
ið annan hvern mánuð á sumrin. 
En ekki lengur. Núna tók ég þetta 
af fullum krafti. Ég var fyrst með 
hæggenga báta en keypti mér hrað-
fiskibát fyrir þetta tímabil. Það 
munar miklu að komast hraðar því 
þá hefur maður lengri tíma á mið-
unum. 

Kerfið er að mörgu leyti gott 
eins og það er. Það eina sem vantar 
er að 48 veiðidagar séu tryggðir, 
hvort sem farið er fram úr viðmið-
unarafla eða ekki. Það fékkst ekki 
núna og við vorum stoppaðir af í 
ágúst. Að öðru leyti er kerfið gott 
en þetta þarf að laga svo allir sitji 

við sama borð á öllum svæðunum.“ 
Í fyrra náðist ekki að fiska upp í 

viðmiðunarmarkið sem var 11.000 
tonn, en nú var hámarkinu náð í 
ágúst. Gísli segir að veiðin hafi ver-
ið góð og auk þess skipti miklu 
máli að veðrið hafi verið mun 
betra nú en í fyrra, að minnsta 

kosti á svæði D. Því hafi hann náð 
að róa alla leyfilega daga í maí, júní 
og júlí, 12 daga í hverjum mánuði. 
Í ágúst náðust ekki allir dagarnir 
vegna lokunar, en Gísli segist ekki 
viss um að hann hefði náð að nýta 
sér alla dagana í ágúst, því veðrið 
var þá farið að versna.

Há verð á mörkuðum í haust
Gísli er búinn að vera á handfær-
um frá því í mars og var að hætta 
nú í september en þá var hann 
kominn með bátinn norður á Þórs-
höfn. Þá bilaði smávægis í bátnum 
og veðurspáin var vond svo hann 
ákvað að láta gott heita á færunum. 

Hann leigði til sín kvóta til að 
stunda veiðarnar utan strandveið-
anna, fyrir þær og eftir. „Það kom 
ágætlega út núna í haust. Verðin á 
mörkuðunum voru mjög há og 
fiskurinn stór og góður fyrir norð-
an. Ég tryggði mér þessar heimildir 
á 190 krónur í sumar. Það var 
minna að hafa út úr leigukvótan-
um í vor. Þá var fiskverðið fremur 
lágt en þó allt í lagi,“ segir Gísli.

Hann er þessa dagana að dytta 
að bátnum, sem er kominn upp á 
land. Hann er að velta því fyrir sér 
að skipta um vél og drif í bátnum, 
en vélin var svolítið að stríða hon-
um í sumar. Svo fer hann væntan-
lega á sjóinn á einhver stærri skip í 
vetur. „Ég get varla sagt að ég hafi 
gert neitt annað en að vera á sjó frá 
því ég byrjaði að vinna og það er 
bara fínt.“

Öngulvindur létta vinnuna
Gísli er með sérstakan búnað frá 
Noregi til að létta sér vinnuna, 
svokallaðar öngulvindur. „Þetta sér 
um að draga slóðann og fiskinn 
inn í blóðgunarkassann og þá þarf 
ég bara að losa fiskinn af króknum. 
Stærri fiskinn þarf ég reyndar að 
gogga og draga inn. Ég er með 
tvær slíkar vindur en hvor vinda 
virkar á tvær rúllur. Þennan búnað 
flutti ég inn núna því ég er slæmur 
í öxlunum. Þetta léttir vinnuna 
mikið og gerir allt auðveldara. Ég 
stend svo bara við kassann og stýri 
þessu með hnénu og hef báðar 
hendur lausar. Norðmennirnir eru 
allir með þetta en einhverra hluta 
vegna hafa Íslendingar ekki verið 
að nota þennan búnað nema ég og 
svo er þetta í einum öðrum bát,“ 
segir Gísli. 

  Öngulvindur létta Gísla vinnuna, en þær eru ættaðar frá Noregi. Hér stendur hann við aðra af tveimur sem hann er með um borð.

  Gísli Unnsteinsson rær á bátnum Steinunni ÁR og hefur verið á hand-
færum frá upphafi strandveiða.  Myndir: Hjörtur Gíslason

  Gísli vill að á strandveiðum verði tryggt að þeir fái að veiða 48 daga á 
hverju sumri.

Strandveiðarnar voru hobbý 
í byrjun en ekki lengur

segir Gísli Unnsteinsson, aflakóngur strandveiðanna í sumar
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Orkuskipti við hafnir eru mikilvægt skref í loftslags- 

aðgerðum stjórnvalda. Ráðgjafar okkar hafa yfirgrips-

mikla þekkingu á landtengingum skipaflotans og veita 

hagkvæmar og umhverfisvænar lausnir. 

efla.is412 6000

VERKEFNI    Landtenging SVN

EFLA hefur útfært landtengingu fyrir upp- 
sjávarskip Síldarvinnslunnar á Neskaupstað. 
Með landtengingunni verður möglegt að  
taka út alla olíunotkun skips á meðan  
löndun stendur yfir. 

Framúrskarandi
    lausnir
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„Fishmas er fyrsta markaðs-
herferðin sem er keyrð undir 
merkjum Seafood from Iceland 
og er henni beint að neyt-
endum í Bretlandi. Hugmynda-
fræðin, sem herferðin byggist 
á, er að koma skilaboðum um 
ágæti íslensks sjávarfangs til 
neytenda á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt. Það verður 
fyrst og fremst gert með 
stuttum, skemmtilegum og 
hnitmiðuðum myndböndum á 
samfélagsmiðlum eins og 
Face-book, Instagram og 
Twitter svo og öðrum staf-
rænum miðlum á borð við 
Youtube og Google ads,“ segir 
Björgvin Þór Björgvinsson, 
fagstjóri hjá Íslandsstofu.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
(SFS) og Íslandsstofa eru samstarfs-
aðilar verkefnisins en að baki því 
standa 30 fyrirtæki víðsvegar um 
landið. Herferðinni er ætlað að 
kynna íslenskan uppruna og auka 
jákvæðni til íslenskra sjávarafurða. 
En af hverju er ráðist í svona her-
ferð á traustum mörkuðum eins og 
Bretlandi?

Beinist að unga fólkinu
„Bretland er mjög sterkur markaður 
fyrir íslenskan fisk, aðallega þorsk 
og ýsu, og hefur verið það lengi. 
Þegar ráðist var í greiningar á 
mörkuðum og staðan skoðuð út frá 

mörgum mismunandi breytum 
kom Bretland vel út í öllum saman-
burði. Horft var á marga þætti eins 
og t.d. útflutt magn, útflutnings-
verðmæti, þróun útflutnings, fisk-
neyslu á mann, fjarlægð frá mark-
aði, samgöngur, kaupmátt o.fl. Þá 
framkvæmdi Íslandsstofa einnig 
markaðsrannsókn á fjórum mikil-
vægustu mörkuðunum fyrir ís-
lenska fiskinn: í Bretlandi, Frakk-

landi, Spáni og Bandaríkjunum. Í 
þessum fjórum löndun eru það 
helst breskir neytendur sem tengja 
við Ísland þegar spurt er um fisk en 
þá aðallega neytendur í eldri aldurs-
hópum. Á öllum mörkuðum var 
Noregur að skora hærra en Ísland 
nema í Bretlandi þar sem neytend-
ur, eldri en 55 ára, telja að íslenski 
fiskurinn hafi meiri gæði en sá 
norski. Yngri neytendur í Bretlandi 

voru spurðir sömu spurningar: 
Hvaða land dettur þér fyrst í hug 
þegar þú hugsar um gæðafisk? Fólk 
á aldrinum 21 til 44 ára nefndi 
Noreg helmingi oftar en Ísland sem 
upprunaland gæðasjávarafurða. Þess 
má geta að Norðmenn hafa eytt há-
um fjárhæðum í að markaðssetja 
sínar sjávarafurðir með áherslu á 
yngri neytendur og því þarf niður-
staðan ekki að koma á óvart.“

Björgvin Þór segir að eftir 
vinnustofu með þátttakendum í 
Seafood from Iceland hafi mark-
hópurinn í Bretlandi verið fundinn. 
Hópurinn er móttækilegur fyrir 
skilaboðum verkefnisins, áhuga-
samur um Ísland, lætur sig sjálf-
bærni varða og er tilbúinn að borga 
hærra verð fyrir gæðavöru. „Mark-
hópinn höfum við kallað: Heilsu-
meðvitaðir foreldrar í Bretlandi og 

  Björgvin Þór Björgvinsson, fagstjóri hjá Íslandsstofu. „Unga fólkið lifir 
mikið í heimi samfélagsmiðla og þar viljum við ná til þess.“

Fishmas vekur athygli
Rætt við Björgvin Þór Björgvinsson, fagstjóra hjá Íslandsstofu

Okkar þekking nýtist þér.. 

Orkusparnaður
með Nergeco hraðopnandi iðnaðarhurðum

• Opnast hratt og örugglega
• Orkusparandi
• Þola mikið vindálag
• Öruggar og áreiðanlegar
• Henta við allar aðstæður
• Yfir 25 ára reynsla á Íslandi
• Allt að 500.000 opnanir án 

meiriháttar viðhalds

Hafðu samband við okkur og við 
finnum réttu hurðina fyrir þig
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Skipaskoðunarsvið

ÞÍNIR MENN Í SKIPASKOÐUN 
-áratuga reynsla

Stefán Hans Stephensen ..................s. 8608378 stefans@frumherji.is
Axel Axelsson ...................................s. 8608379 axela@frumherji.is
Einar Hilmarsson ...............................s. 8651490 einarjh@frumherji.is

hanning@frumherji.is
Guðgeir Svavarsson ......................... s. 8953102 gudgeirs@frumherji.is
Guðmundur G. Guðmundsson ........ s. 8953103 gudmundurg@frumherji.is

Guðmundur Hanning Kristinsson .....s. 8608377
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telur um 10% Breta. Fullyrða má 
að mikil tækifæri felast í því að 
hefja nú sókn á breska markaðinn 
og um leið að upplýsa breska neyt-
endur um íslenskar sjávarafurðir og 
gæði þeirra. Þá sögu mun enginn 
annar segja,“ segir Björgvin Þór.

Fleiri markaðir síðar
Við spyrjum Björgvin hvort upplýs-
ingarnar frá Bretlandi eigi ekki al-
veg eins við um önnur markaðs-
svæði fyrir fisk? „Jú, í sjálfu sér 
horfum við aðeins á þetta sem upp-
hafið. Bretland er áherslumarkaður 
núna árið 2020 og því verður fylgt 
eftir á árinu 2021 og svo viljum við 
halda áfram á fleiri mörkuðum með 
Fishmas. Hvað varðar val á öðrum 
mörkuðum þá er sú vinna í gangi. 
Sameiginleg markaðssókn inn á 
þorskmarkaði í Suður Evrópu hefur 
verið í gangi frá 2013 og heldur 
áfram undir merkjum Bacalao de 
Islandia en núna viljum við bæta 
við fleiri mörkuðum. Við höfum 
fengið mjög góð viðbrögð við Fish-
masherferðinni sem þykir óhefð-
bundin og skemmtileg. Við erum í 
dag að leggja áherslu á að fá breska 
neytendur að borða fisk a.m.k. 
tvisvar í viku, íslenskan að sjálf-
sögðu. Vegna Covid-19 erum við 
eingöngu að horfa á kynningu í 
gegnum samfélagsmiðla og allir við-
burðir sem voru fyrirhugaðir bíða 
betri tíma.“

2,8 milljónir horft 
á Father Fishmas!

„Það er alveg ljóst að yngri neyt-
endur haga sér öðruvísi en þeir 
eldri. Unga fólkið lifir mikið í 
heimi samfélagsmiðla og þar viljum 
við ná til þess. Það má því segja að 
leiðin að yngri neytendum sé orðin 
auðveldari en áður þegar prentmiðl-
ar og sjónvarp skiptu öllu máli. 
Þegar við greinum áhorfið á Father 
Fishmas myndbandið okkar, sem 
rúmlega 2,8 milljónir hafa nú þegar 
horft á, má sjá að um 95% eru í 
Bretlandi og yfir 80% þeirra er fólk 
á aldrinum 25-44 ára. Það er því al-
veg ljóst að myndbandið hefur al-
gjörlega náð til markhópsins. Þá er 
í undirbúningi samstarf við áhrifa-
valda í Bretlandi en þá munu 7-10 
sterkir áhrifavaldar elda eftir nokkr-
um Fishmas uppskriftum. Þeir 
munu segja frá því að þetta sé ís-
lenskur fiskur, hvar þau hafi keypt 
hann og síðan elda þau hann heima 
hjá sér og deila á samfélagsmiðla. 
Þetta er ein af þeim leiðum sem við 
förum til að ná til yngra fólksins,“ 
segir Björgvin Þór.

„Þegar við rýnum í könnunina 
aftur má sjá að markhópur okkar í 
Bretlandi er móttækilegri fyrir okk-
ar skilaboðum, borgar meira og vel-
ur fremur matvæli sem unnin eru 
með sjálfbærari hætti. Til dæmis 
segjast 41% vera tilbúin til að borga 
10% meira fyrir íslenskan uppruna 
á sjávarafurðum. Samkvæmt gögn-
um frá Euromonitor segjast 70% af 
neytendum í Bretlandi sem borða 
fisk að sjálfbærni vörunnar sé þeim 
mikilvæg og um 36% af neytend-
unum eru virkir í því velja frekar 
sjálfbærar sjávarafurðir og sú hlut-
deild fer vaxandi. Það er alveg ljóst 
að í dag á sér sú þróun stað um all-
an heim að neytendur eru betur 
upplýstir um þær vörur sem þeir 
neyta. Í nýlegri útflutningsstefnu 
fyrir íslenskrar útflutningsgreinar er 
framtíðarsýnin sú að Ísland verði 
þekkt sem leiðandi land í sjálf-
bærni. Tenging sjávarútvegsins við 
sjálfbærnina er mjög sterk á Íslandi 
þar sem verndun og vottun fiski-
stofna spilar stórt hlutverk. Þessa 
sögu vildum við segja í gegnum 
Fish masherferðina.“

Íslenskur fiskur er gæðavara
Björgvin Þór segir ljóst að neytend-
ur breyti sínum innkaupum mjög 
hratt um þessar mundir. Þeir leiti í 
meira mæli að umhverfisvænni pró-
teingjöfum en kjöti og þá séu fleiri 
og fleiri að hugsa meira um heilsu 
og hollustu. Hann segir að um 
55% af breskum neytendum vilji 
borða meiri fisk en segir þó að það 
sé ekki auðvelt að matreiða hann. 
Eitt af því sem Fishmas leggur 
áherslu á er að fá fólk til að borða 
fisk oftar, en í markaðsefninu eru 
10 auðveldar uppskriftir sem hvetja 
fólk að elda fisk heima hjá sér. 

„Þessi herferð eða átak sem nú er 
í gangi í Bretlandi á sér töluverðan 
aðdraganda. Íslenskur sjávarútvegur 
hefur verið að bíða eftir að greinin 
taki sig saman og núna er það orðið 
að veruleika með Seafood from 
Iceland. Það, að við séum að fara í 

gang í núna þegar heimsfaraldur 
geisar og spár um mesta efnahags-
samdrátt í sögu Bretlands birtast í 
fjölmiðlum, gerir stöðuna flóknari 
en um leið einnig áhugaverða. Það 
er óumdeilt að íslenskur fiskur er 
gæðavara, vara sem er mjög eftirsótt 
hjá innkaupaaðilum víðsvegar um 
heiminn. Sú gæðavitund hefur ekki 
náð að skila sér til neytenda á okkur 
helstu mörkuðum nema í mjög 
litlum mæli. Þar eru helst neytend-
ur í Katalóníu sem tengja gæðasalt-
fisk við Ísland. Með Fishmas viljum 
við ná inn í vitund neytenda. Inn-
kaupaaðilarnir í Bretlandi vita að 
fiskurinn frá Íslandi er sá besti en 
þeim skilaboðum þarf að koma líka 
til neytenda.“

fishmas.com
  Father Fishmas, sem leikinn er af Agli Ólafssyni, fræðir komandi kyn-

slóðir um sjálfbærar fiskveiðar.
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„Við erum með mjög gott fiskveiði-
stjórnunarkerfi sem hefur gefið okkur 
forskot á aðrar þjóðir og erum að 
stjórna veiðunum með skilvirkari 
hætti heldur en flestir. Megin stofn-
arnir eins og þorskurinn eru í góðu 
lagi. Það hefur skilað okkur ákveðnu 
forskoti. Tæknilega séð stöndum við 
vel. En það er sótt að okkur og við 
megum ekki sofna á verðinum. Ég held 
að allir verði að byrja á því að spyrja 
sig þeirrar spurningar hvort verið sé 
að gera eitthvað hér innanlands sem 
veikir alþjóðlega samkeppnisstöðu 
sjávarútvegs á Íslandi. Ef menn byrja á 
því að svara þeirri spurningu þá held 
ég að niðurstaðan verði ásættanleg 
fyrir alla,“ segir Ólafur Marteinsson, 
framkvæmdastjóri Ramma hf. og 
formaður stjórnar Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi.

Ólafur bendir á að sjávarútvegurinn skili 
gífurlegum tekjum inn í samfélagið. Blikur 
séu á lofti vegna Covid-19 fyrir ferðaþjón-
ustuna og stóriðjuna en fiskeldi sé á uppleið 
og sjávarútvegurinn standi ágætlega. 

„Það er bara ein leið út úr svona kreppu, 
menn sáu það vel eftir hrunið 2008. Hún er 
sú að skapa verðmæti, að við framleiðum 
okkur út úr kreppunni. Þessa vegna held að 
það sé mikilvægt að menn geri ekkert sem 

veikir þær greinar sem betur standa og geta 
varðað leiðina út úr kreppunni,“ segir 
Ólafur.

Sjávarútvegsfyrirtækin 
sýndu aðlögunarhæfnina

Ólafur segir rekstarumhverfið sé mjög 
sérstakt núna á tímum Covid-19 og að 

síðasti vetur hafi verið erfiður. „Þetta er 
misjafnt eftir afurðum. Sumar hafa hreinlega 
ekkert selst síðan faraldurinn skall á, en aðrar 
duttu niður tímabundið. En svo sá maður 
hversu mikil aðlögunarhæfni íslensks 
sjávarútvegs er. Menn gátu skipt úr afurðum 
sem ekki var hægt að dreifa yfir í aðrar sem 
hægt var að dreifa og selja á öðrum stöðum. 

Mér finnst þetta vera góður vitnisburður um 
það hversu vel íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
þekkja viðskiptavini sína, hversu vel þau 
þekkja markaðina og hversu fljótt þau geta 
brugðist við breytingum. Það gekk mjög vel 
hjá flestum.“

Ólafur segir verð hafi lækkað mismikið 
vegna þessara aðstæðna á mörkuðum. Verð á 

Leiðin út úr kreppunni er að 
skapa meiri verðmæti
Rætt við Ólaf Helga Marteinsson, framkvæmdastjóra Ramma hf. og formann SFS

  Ólafur Helgi Marteinsson, framkvæmdastjóri Ramma hf. er einnig formaður Samtaka í sjávarútvegi. „Það er sótt að okkur og við megum ekki sofna á verðinum,“ segir hann.  Mynd: Hjörtur Gíslason

  Frystitogarinn Sólberg er stærsti og fullkomnasti frystitogari Íslendinga. Á síðasta ári var hann með á fjórtánda þúsund tonn af fiski sem 
skilaði 5,5 milljarða verðmæti.
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Aflann og vörur í örugga höfn

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson. Ljósmynd: Pétur Kristjánsson.

Ljósmynd: Gunnlaugur Rögnvaldsson. Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson. Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson. Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.
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sjófrystum afurðum hafi til dæmis lækkað 
mikið í apríl og maí og lítið selst. Það hafi 
verið að koma til baka að miklu leyti og 
salan verið ágæt að undanförnu á þorski og 
ýsu. Ufsaafurðir séu hins vegar mjög erfiðar í 
sölu enda markaðir fyrir þær á dæmigerðum 
ferðamannastöðum; t.d. á Kanaríeyjum, 
Spáni og Tyrkland. Þar sé allt lokað. 
Lækkandi gengi hjálpi þó landvinnslunni að 
einhverju leyti. Gengisþróunin hjálpi hins 
vegar ekki útgerðinni, síst frystitogurum, þar 
sem flestir kostnaðarliðir fylgi genginu, svo 
sem laun, olía eða annað.

Úthugsuð smíði Sólbergs ÓF
Rammi hf. tók á móti nýja frystitogaranum 
Sólbergi ÓF í maí 2017 og hóf hann veiðar í 
júní það ár. Síðan þá er skipið búið að keyra 
rúmlega 25.000 tíma, hefur lítið stoppað og 
rótfiskað. Sólberg fiskaði á fjórtánda þúsund 
tonn á síðasta ári og líklega hefur enginn 
togari fiskað annað eins af bolfiski á einu ári 
í Norður-Atlantshafi. 

„Það var vel yfirveguð og útreiknuð 
ákvörðun að láta smíða Sólbergið, stærsta og 
fullkomnasta frystitogara landsins og komið 
að endurnýjun í flotanum okkar. Þar sem 
við erum ekki með landvinnslu hérna fyrir 
norðan hefði þurft að byggja hana upp frá 
grunni eða byggja þann rekstur öðrum kosti 
upp í kringum frystihúsið okkar í Þorláks-
höfn. Auk þess hefðum við þá þurft að láta 
byggja ísfisktogara. Þetta spilaði inn í 
ákvörðunartökuna en svo vorum við bara 
vissir um að þetta væri góð ákvörðun sem 
myndi ekki skila síðri afkomu en í land-
vinnslu. Það held ég að hafi komið á 
daginn,“ segir Ólafur. 

Ánægður með skipið
Sólbergið er skráð með mestan þorskkvóta 
allra skipa innan lögsögunnar en Rammi er 

einnig með veiðiheimildir í Barentshafi, sem 
skipið hefur sótt þangað.

„Það er mjög misjafnt hvernig menn raða 
heimildunum niður á skipin sín. Margt 
spilar þar inn í og því segir svo sem ekki 
mikla sögu þó eitt skip sé með mikinn kvóta. 
Það er heildarkvóti fyrirtækisins sem skipir 
máli. Túrarnir í Barentshafið hafa verið þeir 
bestu hjá Sólberginu en ég held þó að túr 
okkar hér heima síðsumars sé einhver 
alstærsti túr sem íslenskur togari hefur skilað 
af Íslandsmiðum. Það var mánaðartúr sem 
skilaði um 600 milljónum í aflaverðmæti. Í 
fyrra var aflaverðmætið um 5,5 milljarðar 
króna. Þetta hefur því gengið mjög vel og ég 
er ánægður með skipið.“

Rammi er með fjögur skip að veiðum. 
Tvö eru gerð út frá Fjallabyggð; Sólberg ÓF 
og Múlaberg SI og tvö frá Þorlákshöfn; Jón á 
Hofi ÁR og Fróði II ÁR. Þeir eru gerðir út á 
fiskitroll, dragnót og humartroll. Múlabergið 
eru á rækju og fiskitrolli. 

Hefur makríllinn 
étið humarlirfurnar?

Humarveiðar hafa hrunið á undaförnum 
árum en tveir bátar Ramma stunda þær. 
„Þetta er mikið áhyggjuefni,“ segir Ólafur. 
„Nýliðun hefur nánast engin verið frá árinu 
2005 og verst er að vita ekki skýringuna á 
því. Hún liggur ekki í augum uppi. Alla vega 
virðast vísindamennirnir ekki hafa skýringar 
á reiðum höndum. Kannski sjáum við 
einhverja breytingu núna þegar makríllinn er 
hættur að ganga vestur með landinu. Það 
mætti alveg gruna hann um að hafa spillt 
fyrir ungviði humarsins. Kannski hefur hann 
verið að éta upp humarlirfurnar á sumrin. 
Maður veit það ekki. En þetta passar nokkuð 
saman; þegar makríllinn fór að ganga vestur 
eftir hrundi nýliðunin. Þetta er bara ágiskun 
því öll venjuleg skilyrði fyrir nýliðun ættu að 

vera fyrir hendi og útbreiðslusvæðið hefur 
stækkað. Því ættu skilyrðin að vera kjörin 
fyrir nýliðun humarsins. En humarinn er svo 
sem ekki eini stofninn sem þetta á við um. 
Við sjáum þetta í skrápflúru og einhverjum 
kolategundum, skötusel og sjófugli. Það er 
einhver breyting þarna sem mönnum gengur 
illa að finna skýringar á.“

Hagsmunagæsla 
innanlands og erlendis

Ólafur tók við formennsku í Samtökum 
fyrirtækja í sjávarútveg í vor. Hann vann 
Ægi Pál Friðbertsson, framkvæmdastjóra 
Brims, í formannskosningu „á sjónarmun“. 
Ólafur segir að þó mjótt hafi verið á 
mununum þýði úrslitin ekki að einhverjar 

tvær blokkir séu að myndast innan SFS, 
enda sé Ægir Páll varaformaður samtakanna. 
Það sé enginn áherslumunur eða ágreiningur 
uppi. 

„SFS er fyrst og fremst félag um hags-
munagæslu og hún er mjög margþætt. Hún 
er bæði á innlendum og erlendum vettvangi. 
Við eigum fiskistofna með öðrum þjóðum 
sem við þurfum að semja um nýtingu á og 
það hefur því miður tekist misjafnlega. Þar 
leggjum við okkar lóð á vogarskálarnar 
varðandi upplýsingar og ýmislegt fleira til að 
standa vörð um réttindi Íslands. Það er verið 
að setja alls konar reglur á alþjóðlegum 
vettvangi um hitt og þetta sem varðar 
siglingar og skip. Við þurfum að vera 
vakandi fyrir því hvernig þær eru innleiddar 
á Íslandi.“

Hörð samkeppni á afurðamörkuðum
Ólafur nefnir einnig að ná þurfi samningum 
við sjómenn og ýmis önnur verkefni séu á 
borðum stjórnar SFS. 

„Þá eru starfsskilyrði útgerðar og 
fiskvinnslu mikilvæg og þar verða menn 
alltaf að hafa í huga alþjóðlega samkeppnis-
hæfni sjávarútvegsins á Íslandi. Við flytjum 
98% afurða okkar á erlenda markaði í 
samkeppni við aðrar þjóðir sem sumar 
hverjar eru með ríkisstyrktan sjávarútveg. 
Það er eitt af meginverkefnum SFS að koma 
því á framfæri á réttan og greinargóðan hátt 
að við stöndum í þessari samkeppni og ef 
okkar skilyrði eru lakari heldur en keppi-
nautanna, þá lendum við undir. Þá tapa 
allir.“

Lítið selst af rækjunni
„Það hefur nánast ekkert selst af rækju allt þetta ár," segir Ólafur. „Þetta virðist vera af-
urð sem fólk er ekki að kaupa í svona ástandi, frekar dýr afurð, sem notið hefur mikilla 
vinsælda sem forréttur á veitingastöðum sem rækjukokteill en nú fer fólk t.d. á Bret-
landseyjumlítið út að borða. Neysla á rækju virðist hafa minnkað meira en framboðið en 
mikið framboð er til dæmis af heitsjávarrækju og svo er rækjukokteillinn sennilega ekki 
eins sjálfsagður forréttur og áður. Nýjust fréttir af faraldrinum bæði hér heima og í 
helstu markaðslöndum sýna að útlitið er alls ekki gott.“

Ólafur Helgi við líkan af Sólbergi ÓF Hann segir það hafa verið yfirvegaða og útreiknaða ákvörðun að láta smíða skipið. 

„Það er bara ein leið út úr 
svona kreppu, menn sáu 

það eftir hrunið 2008. Hún 
er sú að skapa verðmæti, 

að framleiða sig út úr 
kreppunni. Þessa vegna 
held ég að það sé mikil-

vægt að menn geri ekkert 
sem veikir greinar sem 

betur standa og geta varð-
að leiðina út úr krepp-

unni“
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Bryggjuþil:
Ástandsskoðun og skýrslugerð, tillögur að úrbótum,  
viðgerðir vegna tæringar og ákomu, fórnarskaut

Almenn þjónusta við skip og útgerðir:
Botnskoðun, fórnarskaut, botnþrif, botnlokar, 
pólering á skrúfu, botnstykki

Aðsókn að námi í veiðarfæra-
tækni, sem áður hét netagerð, 
hefur farið hraðvaxandi eftir 
að Fisktækniskóli Íslands tók 
við náminu árið 2018. Nú á 
haustönn verður á þriðja tug 
nemenda í veiðarfæratækni 
við skólann en nemendur 
voru að jafnaði 2-3 á ári áður 
en Fisktækniskólinn tók við 
náminu. Breytingin er því 
umtalsverð og fagnaðarefni 
að sögn Ásdísar Pálsdóttur, 
verkefnisstjóra Fisktækni-
skóla Íslands. 

Í kjölfar þess að námið fluttist 
til Fisktækniskólans var námskrá 
endurunnin en námið er fjarnám 
þar sem lagt er upp með að nem-
endur geti stundað það úr sinni 
heimabyggð. Nemendur ljúka fag-
greinum hjá Fisktækniskólanum, 
verklegum greinum hjá nálægum 
netagerðum en almennum grein-
um geta þeir lokið í hvaða fram-
haldsskóla sem er, t.d. í gegnum 
fjarkennslu. 

Starfandi sjómenn 
sækja í námið

„Faggreinum deilum við niður á 
haust- og vorönn en það er mjög 
algengt að nemendur ljúki þeim 
hluta námsins á þremur önnum,“ 
segir Ásdís. Veiðarfæratækni er 
samtals 204 einingar, samnings-
bundið iðnnám sem skiptist í bók-
legt og verklegt nám. Náminu lýk-

ur með sveinsprófi en um er að 
ræða löggilta iðngrein. Náið sam-
starf er við netagerðir landsins og 
sækja nemendur verklega kennslu 
hjá flestum netagerðanna á landinu 
þar sem nemendahópurinn dreifist 
vítt um landið. 

„Það er mikill ávinningur fyrir 
okkur og ekki síst nemendurna að 
fá með þessum hætti að vera inni 
hjá netagerðunum í verklegu 
áföngunum og vinna þar að út-
skriftarverkefnum sínum. Við er-
um líka svo heppin að vera með 

frábæra kennara í náminu frá Veið-
arfæraþjónustu Grindavíkur og 
Hampiðjunni þannig að óhætt er 
að segja að vel hafi tekist til í upp-
byggingu námsins eftir að það kom 
til okkar. Við fórum á sínum tíma 
af stað með kynningarátak bæði til 
sjós og lands sem hefur skipt miklu 
máli og við sjáum að mjög stór 
hluti nemendahópsins eru starf-
andi sjómenn. Sérstaklega tökum 
við eftir auknum áhuga skipstjóra 
og stýrimanna á náminu og það er 
til vitnis um mikinn metnað í 

þeirra röðum til að útvíkka sína 
fagþekkingu,“ segir Ásdís. 

Nýliðun orðin brýn
Í boði er raunfærnimat hjá Iðunni 
fyrir starfsmenn sem hafa mikla og 
langa starfsreynslu af veiðafærum. 
Raunfærnimat er leið til að meta 
þá færni og þekkingu sem öðlast 
má á vinnumarkaði og getur 
mögulega stytt nám og verið 
hvatning til að ljúka því. „Þar sem 
alfarið er um að ræða menn sem 
eru í fullu starfi og þurfa að taka 

námið á þeim hraða sem þeim 
hentar best þá er það mikil áskor-
un fyrir okkur sem stýrum náminu 
að halda utan um hópinn. Reyna 
að gæta þess að nemendur haldi 
samfellu og ljúki náminu. En okk-
ar von er að við séum að horfa 
fram á aukna nýliðun í þessari fag-
grein sem er mjög brýn,“ segir Ás-
dís. 

fiskt.is

  Fisktækniskólinn á góðu samstarfi við Veiðarfæraþjónustuna í Grinda-
vík, Hampiðjuna og fjölmargar netagerðir vítt um land þar sem nem-
endur eru í verklegum áföngum veiðarfæratækninámsins. 

  Í lokaverkefnum sínum gera nemendur módel af veiðarfærum sem síðan 
eru prófuð í þar til gerðum tanki. 

Fisktækniskóli Íslands

Hraðvaxandi aðsókn í veiðarfæratækni
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Hafnir & skipaþjónusta

„Fyrirtækið var stofnað árið 
2003 og eitt fyrsta verk okkar 
var öryggisgirðing fyrir 
athafnasvæði Eimskips við 
Sundahöfn. Síðan þá höfum við 
sett upp margar girðingar og 
öryggishlið á hafnarsvæðum 
vítt um landið,“ segir Þórður 
Antonsson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins Öryggisgirðinga 
ehf. í Garðabæ. Fyrirtækið 
hefur frá stofnun annast sölu, 
framleiðslu og uppsetningu 
öryggisgirðinga og aðgangs-
stýringa. Viðskiptavinir eru 
t.d. fyrirtæki, stofnanir og 
hafnarsjóðir og verkefnin 
fjölbreytt. 

Snjallvæðing í hliðbúnaði
Auk hafnarsvæða á höfuðborgar-
svæðinu nefnir Þórður sem dæmi 
verkefni á hafnarsvæðunum á 
Sauðárkróki, Mjóeyri við Reyðar-
fjörð, í Straumsvík og á Grundar-
tanga svo fáein séu nefnd. „Við er-
um líka mikið í uppsetningu á 
hliðum með aðgangsstýringum. 
Hliðunum er hægt að stýra í gegn-
um myndavélakerfi og net, svo eru 
til útfærslur á innhringibúnaði á 
hliðum, fjarstýringar eða stýring 
með Bluetooth í snjallsíma. Við 
bjóðum líka kerfi þar sem nemi er 
festur í ökutæki og hann opnar 
hlið sem neminn er tengdur við 
þegar ökutækið nálgast. Það er 
orðin mikil tækni í þessu í dag og 
fjölbreyttar lausnir til. Sjálfvirkni 
er að aukast mjög mikið,“ segir 
Þórður. 

Stálgrindagirðingar þola 
íslenskar aðstæður

Öryggisgirðingar í dag eru fyrst og 
fremst heilar stálgrindur með 
staurum á milli. Grindurnar eru 
framleiddar erlendis í þeim lit sem 
viðskiptavinurinn óskar eftir en 
Þórður segir að Öryggisgirðingar 
ehf. annist smíði á hliðgrindum í 
fjölbreyttum útfærslum. 

„Hjá okkur eru tveir járnsmiðir 
í fullri vinnu við framleiðslu á hlið-
grindum, hliðbómum og ýmsum 
sérlausnum. Í rauninni smíðum 
við allt sem við getum. Í dag eru 
öryggisgirðingar nær alfarið byggð-
ar upp á stálgrindum en netgirð-
ingar eru börn síns tíma og eru að 
detta út. Grindagirðingarnar eru 
margfalt sterkari, endingarbetri og 
þola betur snjóinn og veðrin hér á 
landi. En við höfum líka verið 
mikið í því að endurnýja gamlar 
netgirðingar með heilum grindum 
og nýtum þá staurana úr gömlu 
girðingunni. Þetta höfum við t.d. 
gert á nokkrum skólalóðum, við 
íþróttavelli og slíkt. Þetta er hag-
kvæm leið og getur til dæmis nýst 
höfnum sem eru með gamlar net-
girðingar,“ segir Þórður.

Nauðsynlegt að girða 
hafnarsvæðin

Margt gerir að verkum að nauð-
synlegt er að girða hafnarsvæði af, 
segir Þórður. „Þetta snýst um ör-
yggisþáttinn og að halda óviðkom-
andi frá þessum svæðum en líka 

það að þegar skip koma til hafnar 
erlendis frá þá verður hafnarsvæðið 
að vera afgirt og lokað. Sem dæmi 
má nefna hafnirnar í Þorlákshöfn 
og Straumsvík þar sem við höfum 
verið að setja upp girðingar að 
undanförnu. En þetta snýst ekki 
bara um að loka af svæðum með 
girðingum heldur einnig að búa til 
athafnasvæði með girðingum við 
hafnirnar. Og það nýjasta í þessum 
efnum eru girðingar sem ekki er 
hægt að klifra yfir,“ segir Þórður. 

girding.is

Hafnir & skipaþjónusta

Faxaflóahafnir sf. eiga og 
rekur fjórar hafnir: Akranes-
höfn, Borgarneshöfn, Grund-
artangahöfn og Reykjavíkur-
höfn. Faxaflóahafnir byggja 
starfsemi sína á 100 ára 
hafnasögu, sem er í senn 
merkilegur og stór hluti af 
sögu þeirra sveitarfélaga sem 
standa að fyrirtækinu. 
Fyrirtækið er sameign fimm 
sveitarfélaga: Akranesskaup-
staðar, Borgarbyggðar, 
Hvalfjarðarsveitar, Reykja-
víkurborgar og Skorradals-
hrepps. 

Höfnin í Reykjavík er eina höf-
uðborgarhöfnin í Evrópu sem er 
með virka fiskútgerð, fiskmóttöku 
og fiskvinnslu. Allt árið um kring 
er Gamla höfnin notuð fyrir lönd-
un á sjávarafla, hafsækna ferðaþjón-
ustu, skipaviðgerðir og sem olíu-
birgðastöð. Í Norðurbugt eru flot-
bryggjur fyrir trillubáta og í Vestur-
höfn eru verbúðir og viðlegukantar 
fyrir smærri báta og togara. 

Sundahöfn er stærsta inn- og 
útflutningshöfn landsins og því 
virkilega mikilvægur hlekkur í 
flutningakeðju landsins. Reglulegar 
dýptarmælingar eru á þessu svæði 
til að skip séu örugg um að þau 
komist á leiðarenda til og frá landi. 
Tvö vöruhótel og tvær frysti-
geymslur eru á svæðinu ásamt full-
kominni aðstöðu til vöruafgreiðslu 
og -meðhöndlunar. Góð löndunar-
aðstaða er á Skarfabakka. Þá er þar 
aðstaða fyrir skemmtiferðaskip en 
þeim hefur fjölgað mjög á síðustu 
árum.

Miklar framkvæmdir 
Á síðasta ári hófust framkvæmdir 
við Gömlu höfnina í Reykjavík, 
þar sem ný söluhýsi fyrir hafsækna 

ferðaþjónustu við Ægisgarð risu í 
samræmi við tillögur Yrkis arki-
tekta. Auk þeirra hafa Hnit og 
Verkís komið að verkfræðihönnun 
verkefnisins, en aðalverktaki er E. 
Sigurðsson ehf. Fyrstu söluhýsin 
voru afhent í ágúst síðastliðinn. Í 
Suðurbugt nýr öldubrjótur kom-
inn ásamt því að svæðið hefur ver-
ið dýpkað, nýir landgangar settir 
upp o.fl. Nýtt hús hefur verið reist 
sem hýsir rafdreifikerfi fyrir Faxa-
garð og Austurbakka fyrir skip sem 
eiga að geta tengst 1,5 MVA afli á 
lágspennu. 

Í Sundahöfn hefur verið lokið 
við byggingu Sundabakka, nýs við-
legubakka utan Klepps, en hann 
verður meginhafnarbakki fyrir 
farmstöð Eimskips í Vatnagörðum. 
Bakkagerðinni fylgja sporbitar fyrir 
nýjan gámakrana Eimskips sem 
tekinn var í notkun haustið 2019 
samhliða því að gengið var frá yfir-
borði bakka, lýsingu og veituteng-
ingum. Þessum verkum fylgdu 
ýmsar endurbætur innan farm-
stöðvarinnar á baksvæði bakkans 

svo sem yfirborðsfrágangur, raf-
dreifikerfi, veitur og lýsing svæðis. 
Framkvæmdir hófust við landfyll-
ingu við Klettagarða og nýtt til 
þeirrar fyllingar burðarhæft efni 
sem kemur úr lóð Landsspítalans. 
Um er að ræða landfyllingu sem 
verður um 25.000-30.000 m2 með 
frágegnum sjóvörnum en úr 
grunninum fæst allt það grjót sem 
þarf til þess. Lokið var ákveðnum 
verkáfanga við dýpkun á aðsiglingu 
og snúningssvæði Vogabakka í 
Kleppsvík. 

Mikil tækifæri til 
uppbyggingar

Grundartangi er iðnarðarhöfn með 
inn- og útflutning. Tvö af orku-
frekustu iðnfyrirtækjum landsins 
eru á svæðinu auk annarra iðnfyrir-
tækja og því mikil tækifæri til frek-
ari uppbyggingar atvinnulífs. Góð-
ir innviðir eru til staðar á hafnar-
svæðinu, skilvirkar samgöngur og 
aðgangur að raforku fyrir smærri 
sem stærri iðnað. 

Akraneshöfn er mest nýtt fyrir 

löndun á sjávarafla. Fiskmarkaður 
Snæfellsbæjar er staðsettur á hafn-
arsvæðinu en hann tryggir að út-
gerðir geti selt veiddan fisk og að 
vinnsluaðilar fái fisk til vinnslu, á 
öruggan og hagkvæman hátt. Þá 
hefur Akranes upp á mikla mögu-
leika að bjóða þegar kemur að 
skemmtiferðaskipum. Á Akranesi 
var unnið að undirbúningi að end-
urnýjun og lengingu fremsta hluta 
Aðalhafnargarðs. Í framkvæmdinni 
felst að setja stálþil utan á fremsta 
hluta Aðalhafnargarðsins og lengja 
hann um 110 metra þannig að við-
lega við þennan hluta garðsins 
verður um 220 metrar. Fram-
kvæmdaleyfi liggur fyrir en hönn-
un verkefnisins er unnin á árinu 
2019 og 2020. Meginþungi fram-
kvæmda verður því á árunum 
2021 til 2023.

faxafloahafnir.is

  Mikið hefur verið lagt í fjárfestingar að hálfu Faxaflóahafna til að styrkja innviði hafnarsvæðisins. Hér má sjá 
uppbyggingu sem snýr að ferðaþjónustunni við Gömlu höfnina í Reykjavík.  Ljósm. Andrés Ásmundsson. 

Fjölbreytt hlutverk Faxaflóahafna

  Þórður Antonsson, framkvæmdastjóri Öryggisgirðinga ehf. 

  Afgirt spennuvirki með öryggisgirðingu.   Öryggisgirðing á athafnasvæði Eimskips við Sunda-
höfn. 

  Fyrirtækið býður fjölbreyttar 
lausnir í sjálfvirkum hliðum og 
aðgangsstýringarkerfi fyrir hlið. 

Öryggisgirðingar ehf., 
framúrskarandi fyrirtæki

Öflugar öryggis-
girðingar fyrir ís-
lenskar aðstæður
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Fyrirtækið D-Tech hefur 
sérhæft sig í sóttvörnum í um 
20 ár og sett upp um 160 
sótthreinsikerfi í matvæla-
fyrirtækjum víðsvegar um 
heiminn. Nú eru breyttir 
tímar vegna Covid-19 og 
mikilvægara en nokkru sinni 
fyrr að vera með sóttvarn-
irnar í lagi og hreinlætið í 
fyrirrúmi. Nýjar rannsóknir 
sýna að sótthreinsir D-Tech 
útrýmir Covid veirunni. 

Aukin krafa um sjálfvirkni
Dag hvern fara þúsundir fiskikara í 
gegnum fiskmarkaði á Íslandi. 
Meðhöndlun og meðferð karanna 
krefst hundruða handtaka og fiski-
ker, sem landað er á Siglufirði, er 
komið á Hornafjörð daginn eftir. 

Óli Björn Ólafsson, sölu- og 
markaðsstjóri D-Tech er nýlega 
búinn að fara hringferð um landið. 
„Það er augljóst að meirihluti 
þeirra sem ég ræddi við horfir í 
vaxandi mæli til þess að auka við 
sjálfvirkni. Ég ræddi við marga sem 
eru að íhuga alvarlega að fjárfesta í 
D-SAN sótthreinsikerfinu okkar 
og bæta þar með öryggi sótthreins-
unar hjá sér.“

Óli Björn segir að sótthreins-
andi ofurþokan hjá D-Tech smjúgi 
í allar rifur og éti upp biofilmu 
sem myndast á yfirborði tækja, öll 
þrif verði auðveldari, notkun sótt-
hreinsiefna minnki og sparnaður í 
launakostnaði við þrif sé verulegur. 

Þar sem bunan kemst ekki
„Stærstu fiskvinnslur eru sótt-
hreinsaðar á örfáum mínútum og 
sótthreinsunin fer fram milli vakta 
eða í kaffitíma. Þeir sem hafa 
kynnt sér kerfið í baráttunni við 
örverur segja allir að ekkert annað 
en þokan komi til greina. Hún 
kemst þar sem bunan kemst ekki.“

Nánari upplýsingar um lausnir 
D-Tech er hægt að fá með því að 
hafa samband við söluráðgjafa 
D-Tech; ragnar@d-tech.is eða 
oli@d-tech.is. Síminn er 550 8300.

d-tech.is 

  Allt hreint og fínt eftir sótthreinsun í vinnslusal á meðan starfsmenn 
skruppu í kaffi! 

  Sótthreinsiþokan frá D-Tech 
smýgur í alla króka og kima.

„Kaffi! – hentu þokunni í gang“

Hreinlætið 
skiptir öllu

„Hreinlæti og sótthreinsun 
fiskikara er grundvallaratriði 
hjá okkur. Við erum með þrjú 
kerfi frá D-Tech og almenn 
þrif eru fljótlegri og einfaldari 
og loftgæði í húsinu eru betri. 
Ég get hæglega mælt með 
D-Tech og þeirra lausnum,“ 
segir Ragnar Kristjánsson 
framkvæmdastjóri Fiskmark-
aðar Suðurnesja í Sandgerði. 

Þrifin einföld og fljótleg
„Eftir að D-Tech setti upp kerfið hjá okkur eru þrif fljótlegri og 
þetta er svo einfalt. Ég ýti á einn takka eða kerfið fer sjálfkrafa í 
gang, öll þrif stórbatna og lykt hverfur,“ segir Steingrímur Óli, 
framkvæmdastjóri FMS á Siglufirði.
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Faxaflóahafnir hafa um árabil 
unnið að því að styrkja 
rafdreifikerfi hafna sinna og 
boðið smærri skipum og 
bátum að tengjast rafmagni í 
höfnum. Starfshópur, sem 
borgarstjóri skipaði á sínum 
tíma, skilaði af sér tillögum í 
vor og leggur hann til að strax 
á þessu ári verði ráðist í 
annan áfanga landtenginga 
sem felur í sér háspennuteng-
ingar við flutningaskip í 
Sundahöfn. Þá verði jafnframt 
haldið áfram undirbúningi 
þess þriðja og kostnaðarmesta 
þ.e.a.s. tenginga skemmti-
ferðaskipa. Í heild gætu þessi 
tvö verkefni skilað 22-45% 
samdrætti allrar losunar 
innan hafna Faxaflóahafna. 
Ásamt Faxaflóahöfnum áttu 
Veitur og Reykjavíkurborg 
fulltrúa í starfshópnum.

Gunnar Tryggvason formaður 
hópsins og aðstoðarhafnastjóri 
Faxaflóahafna segir að í heild geti 
kostnaður þessara verkefna numið 
á fimmta milljarð króna og fallið 
til á fimm árum. Þegar öllum 
þremur áföngum er lokið á það að 
heyra til undantekninga að skip við 
hafnarkant Faxaflóahafna brenni 
jarðefnaeldsneyti í lengri tíma. 

Umhverfis- og öryggismál
 í fyrirrúmi

Umhverfis- og öryggismál eru fyrir-
tækinu hugleikin og vilja Faxaflóa-
hafnir vera í fararbroddi þegar að 
þessum málefnum kemur. Árið 
2017 voru Faxaflóahafnir fyrstar 
hafna hér á landi til að hljóta al-
þjóðlega vottun (ISO 14001) fyrir 
umhverfisstjórnunarkerfið sitt. Árið 
2019 urðu Faxaflóahafnir síðan aft-
ur fyrstar hafna til að hljóta alþjóð-
lega vottun (ISO 45001) fyrir ör-
yggisstjórnunarkerfið sitt. Faxaflóa-
hafnir hafa undanfarin ár unnið að 
ýmsum umhverfisverkefnum, enda 
eru fjölmargir þættir umhverfis-
mála sem snerta uppbyggingu 
hafnarsvæða og hafnarreksturs. 

Þegar rýnt er í lykiltölur Faxa-
flóahafna má sjá að allmargir mæli-
kvarðar hafa þróast á jákvæðan 
hátt. Árið 2019 vantaði sáralítið 
upp á að fyrirtækið næði að kolefn-
isjafna eigin rekstur. Kolefnisfót-
spor starfseminnar árið 2019 var 
881 tonn af koldíoxíði en kolefnis-
binding með ýmsum aðgerðum 
nam 825 tCO2. Þar af voru 348 
tCO2 í bundin með endurheimt 
votlendis í gegnum votlendissjóð 
og 477 tCO2 í bundin í skógi í 
landi Klafastaða. Jákvæður árangur 
hefur einnig náðst meðal annars í 
notkun á skipaolíu, dísilolíu á bíla, 
losun vegna bruna á eldsneyti og 
við ýmis konar úrganga, o.s.frv.

Faxaflóahafnir leggja ríka 

áherslu á heilsu og öryggi á vinnu-
stað. Hafnastarfsemi er flókin og 
margþætt starfssemi þar sem heilsa 
og öryggi þarf ávallt að vera í lykil-
hlutverki. Það er stefna Faxaflóa-
hafna að lágmarka þá áhættu sem 
felst í starfsemi fyrirtækisins. Á vef 
Faxaflóahafna má finna stefn-
ur fyrirtækisins, ásamt öryggis- og 
umhverfisreglum sem starfsmönn-
um Faxaflóahafna og annarra sem 
vinna fyrir fyrirtækið er skylt að 
fylgja. Faxaflóahafnir birta þessar 
reglur á íslensku, ensku og pólsku 
svo að sem flestir geti kynnt sér og 
tileinkað sér öryggis- og umhverfis-
reglur fyrirtækisins. Árangur í ör-
yggismálum er sífellt verkefni og 
krefst sameiginlegs átaks. Því leggja 

Faxaflóahafnir ríka áherslu á það 
að verktakar og aðrir sem vinna 
fyrir fyrirtækið leggi sitt að mörk-
um.

Skýr framtíðarsýn
Hafnir og skip hafa ávallt verið að-
dráttarafl enda vettvangur lífsbjarg-
ar þjóðarinnar. Það er mikilvægt 
verkefni fyrir Faxaflóahafnir til 
lengri tíma að þróa hafnarsvæðin 
þannig að þau styðji við hafnsækna 
starfsemi hvort heldur er í flutn-
ingum, útgerð, fiskvinnslu, ferða-
þjónustu eða annarri starfsemi. 
Mikið hefur verið lagt í fjárfesting-
ar að hálfu fyrirtækisins til að 
styrkja innviðina. Harpa setur svip 
sinn á Gömlu höfnina og nú 
standa yfir framkvæmdir við Aust-
urbakka, sem munu breyta ásýnd 
hafnarinnar með nýrri starfsemi og 
umsvifum sem blandast munu 
hefðbundinni hafnarstarfsemi. 

Orkuskipti í höfnum og sigling-
um eru líkleg til að fara á flug á 
næstu árum og er það ætlun Faxa-
flóahafna að vera leiðandi í upp-
byggingu innviða sem auðvelda þá 
þróun og flýta. Sama á við um staf-
ræna tækni og sjálfvirknivæðingu 
flutninga til og frá höfnum. Sú 
þróun er líkleg til að auka nýtingu 
núverandi mannvirkja og draga úr 
þörf á kostnaðarsamri uppbygg-
ingu hafnarmannvirkja.

faxafloahafnir.is

  Nú er hafinn undirbúningur háspennutenginga fyrir flutningaskip í Sundahöfn. Ljósm. Erna Kristjánsdóttir.

Faxaflóahafnir í umhverfisátaki

Háspennutengingar við flutningaskip í undirbúningi
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Stál Framtak er eitt stærsta 
vélaverkstæði landsins og 
byggir á gömlum merg. Fyrir-
tækið býður upp á heildar-
lausnir og sérhæfða þjónustu 
þegar kemur að viðgerðum og 
þjónustu við díselolíukerfi. 
Fyrirtækið annast einnig 
innflutning og sölu á vara-
hlutum og vélbúnaði. Við 
ræddum við Bjarna Thoroddsen 
framkvæmdastjóra og Erling 
Kristinsson, deildarstjóra í 
höfuðstöðvum fyrirtækisins að 
Vesturhrauni 1 í Garðabæ.

„Við þjónustum auðvitað öll 
svið atvinnulífsins en erum hvað 
sterkust í sjávarútveginum og höf-
um alltaf lagt okkur fram um að 
þjónusta hann sem best. Hér í 
Garðabænum erum við með véla-
verkstæðið, plötu- og stálsmíða-
deild, renniverkstæði, tæknideild 
og skrifstofur en rekum dráttar-
braut við Mýrargötu í Reykjavík. 
Þá rekum við öfluga vélsmiðju á 
Grundartanga þar sem ætlunin 
hefur verið að byggja upp framtíð-
araðstöðu til upptöku skipa. Auk 
umsvifa í sjávarútveginum höfum 
við alltaf verið leiðandi í þjónustu 
við iðnaðinn og m.a. tekið þátt í 
uppbyggingu og viðhaldi virkjana 
og stóriðjuvera,“ segir Bjarni Thor-
oddsen framkvæmdastjóri.

Alltaf á vaktinni
Framtak Blossi ehf. hefur nú verið 
sameinað inn í Stálsmiðjuna-Fram-
tak en fyrirtækin voru áður í eigu 
sömu aðila. Þjónustan er skilgreind 
undir nafninu Söludeild Blossi og 
þar er í forsvari Erlingur Kristins-
son deildarstjóri. „Það má segja að 
verkstæðið okkar sé það eina hér á 
landi sem sérhæfir sig í viðgerðum 
á olíuverkum og spíssum. En til að 
standa undir því nafni þarf það að 
vera mjög vel tækjum búið. Hér 
eru t.d. stillibekkir fyrir flestar 
gerðir af olíuverkum og sérbyggðar 
eldsneytisdælur ásamt nákvæmum 
stillitækjum fyrir spíssa. Þetta gerir 
okkur kleift að þjónusta öll helstu 
eldsneytiskerfi véla sem notuð eru í 
dag hvort sem er í skipum eða öðr-
um farartækjum. Okkar viðskipta-
vinir eru alls staðar á landinu og 
við leggjum mikla áherslu á að 
bregðast skjótt við bilunum því all-
ir vita að það er dýrt að láta tækin 
standa ónotuð í lengri tíma. Við 
erum því alltaf á vaktinni og reyn-
um að bregðast hratt við beiðnum 
um viðgerðir og varahluti.“

 
Öll helstu merkin í boði

Stálmiðjan Framtak er með umboð 
fyrir fjölmörg þekkt vörumerki, 
m.a. í skipavélum, dælum, vökva-
krönum, vökvaspilum, síubúnaði, 
loftpressum, ásþéttum, mælum og 
fleiru. Sérstaklega ber að nefna 
MaK skipavélar, Desmi dælur, 

MKG skipa- og bryggjukrana, 
Dinamic Oil vökvaspil, CJC síu-
búnað og einnig pakkningar og 
plötur í flestar gerðir plötukæla. 
Nýlega bættust síðan við skipakr-
anar frá ítalska framleiðandanum 
Ferrari í safnið.Er þá fátt eitt upp 
talið.

 
Viðgerðir á skipum

Sú var tíðin að innlend skipasmíði 
var í blóma hér á landi en Stál-

smiðjan smíðaði á sínum tíma tugi 
skipa sem þekkt voru fyrir öryggi 
og góða sjóhæfni. Í dag eru við-
gerðir umfangsmesti þátturinn hjá 
Stálsmiðjunni Framtaki.

„Við erum alltaf með aðstöðu í 
gömlu Reykjavíkurhöfn þar sem 
við tökum upp skip til viðgerða en 
önnumst einnig viðhald og við-
gerðir á fiski- og fraktskipum sem 
liggja við bryggju. Borgaryfirvöld 
hafa áhuga á að hafa okkur áfram í 

miðbænum og þar finnst okkur 
mjög gott að vera. Hvort við flytj-
um slippinn þaðan upp á Grund-
artanga eða eitthvert annað kemur 
í ljós á næstu misserum en við 
munum áfram þjónusta skipaflot-
ann af kostgæfni eins og hingað 
til,“ segir Bjarni Thoroddsen fram-
kvæmdastjóri Stálsmiðjunnar 
Framtaks að síðustu. 

framtak.is

  Bjarni Thoroddsen, framkvæmdastjóri Stálsmiðjunar Framtaks og Erlingur Kristinsson, deildarstjóri söludeildar 
fyrirtækisins.

Eitt stærsta vélaverkstæði
landsins í Garðabæ



SÓKNARFÆRI | 21

HAGI ehf   Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •       Hagi ehf HILTI

Hágæða 
vinnuföt 
í miklu úrvali
Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Verkfæri og festingar

Mikið úrval af öryggisvörum

Nú fástSnickers vinnuföt í 
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Umtalsverðar framkvæmdir 
hafa staðið yfir hjá höfnum 
Snæfellsbæjar frá því í haust. 
Dýpkað hefur verið í öllum 
þremur höfnunum, við 
Arnarstapa, í Ólafsvík og á 
Rifi. 

„Við byrjuðum að dýpka í Arn-
arstapahöfn síðastliðið haust og 
kláruðum það endanlega í febrúar. 
Þar var dýpkað í þrjá metra og 
með því stækkar athafnasvæðið í 
höfninni verulega. Bátar í litla 
kerfinu mega vera allt að 30 
brúttótonn og þegar þeir eru 
komnir inn í höfnina þarf meira 
rými svo þeir geti athafnað sig í 
misjöfnum veðrum,“ segir Björn 
Arnaldsson, hafnarstjóri Snæfells-
bæjar. 

Norðurgarðurinn lengdur
„Við byrjum einnig í vetur að und-
irbúa lengingu norðurgarðsins í 
Ólafsvíkurhöfn um 80 metra. Það 
verk fór á fullt um mánaðamótin 
apríl-maí. Verklok eru áætluð í lok 
október. Þetta er til mikilla bóta. 
Það verður bæði meiri kyrrð í inn-
siglingunni og innan hafnar. Það   Björn Arnaldsson, hafnarstjóri Snæfellsbæjar, segir framlag Hafnabótasjóðs skipta miklu máli við fjármögnun hafnarframkvæmda.

Hafnir Snæfellsbæjar dýpkaðar
Rætt við Björn Arnaldsson, hafnarstjóra

Öflug hafnaþjónusta 
í Snæfellsbæ
 
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar rekur þrjár hafnir, þ.e. 
Ólafsvíkurhöfn, Rifshöfn og Arnarstapahöfn, auk 
hafnarmannvirkja á Búðum og Hellnum.
 
Við leggjum metnað í okkar þjónustu við skip og báta 
og að hafnarsvæði okkar séu aðgengileg og snyrti-
leg. Það er alltaf líf á bryggjunum í Snæfellsbæ.
 
Verið velkomin í viðskipti.

www.snb.is

Rifshöfn 
Sími 433-6924
rifshofn@snb.is

Arnarstapahöfn
Sími 430-3723
olafsvikurhofn@snb.is

Ólafsvíkurhöfn 
Sími 433-6921
olafsvikurhofn@snb.is



SÓKNARFÆRI | 23

er þegar komið í ljós þó garðurinn 
sé bara rétt kominn upp úr sjó,“ 
segir Björn.

Einnig er byrðað að dýpka inn-
siglinguna og innan hafnar í Ólafs-
vík. Dæla á upp 50.000 rúmmetr-
um af sandi og samhliða því dælt 
10.000 rúmmetrum í landfyllingu 
við norðurgarðsbryggjuna. Þegar 
henni lýkur tekur við dæling á 
Rifi, bæði í innsiglingunni og inn-
an hafnar. Þar verður um 80.000 
rúmmetrum af sandi dælt upp. 
Þessum dýpkunarframkvæmdum á 
að vera lokið fyrir áramót. 

Skipta um stálþil
„Svo buðum við út í júlí efniskaup 
í stálþil, sem við ætlum að reka 
niður á næsta ári, endurbyggingu 
120 metra stálþils við Norðurtanga 
í Ólafsvík. Hitt er orðið gamalt og 
ónýtt, götótt og illa farið. Við ger-
um svo ráð fyrir á bjóða reksturinn 
á þilinu út strax eftir áramót og 
gerum ráð fyrir að þilið verði rekið 
niður í byrjun næsta vors. Þannig 
að það er allt á fullu,“ segir Björn.

Litlu minni afli en í fyrra
Björn segir að ágætlega gangi að 
fjármagna þessar miklu fram-
kvæmdir. Þetta séu allt fram-
kvæmdir á samgönguáætlun og því 
borgi Hafnabótasjóður sinn hluta 
af kostnaðinum. Hafnarsjóður 
myndi aldrei geta staðið undir 
svona miklum framkvæmdum án 
framlags sjóðsins. Það skipti miklu 
máli fyrir þessar litlu hafnir úti á 
landi, að þetta kerfi virki, að sjóð-
urinn veiti styrki nauðsynlegar og 
mikilvægar framkvæmdir. 

Björn segir ennfremur að rekst-
ur hafnanna í Snæfellsbæ hafi 
gengið ágætlega í ár þó örlítið 
minni afli hafi komið á land í ár en 
í fyrra. Þar muni um 6% sem sé 
innan eðlilegra marka milli ára. 
Fram til ágústloka í fyrra hafi afl-
inn verið 27.776 tonn en á þessu 
ári var landað 26.240 tonnum. 

  Lenging Norðurgarðs í Ólafsvíkurhöfn dregur úr ókyrrð í innsiglingunni og höfninni sjálfri.    Dýpkunarskipið Dísa að störfum.

  Dælt er um 130.000 rúmmetrum 
úr höfnunum í Ólafsvík og á Rifi.

ÞEGAR GÆÐI OG 
ÁREIÐANLEIKI 

SKIPTA MÁLI
Klettur býður úrval af lyfturum, aflvélum, rafstöðvum, loftpressum og öðrum búnaði

fyrir skip og útgerðir frá þekktum framleiðendum, auk þess að vera með framúrskarandi
varahluta- og viðgerðarþjónustu.

KLETTUR  /  SALA OG ÞJÓNUSTA  /  KLETTAGARÐAR 8-10  /  104 REYKJAVÍK  /  590 5100  /  klettur.is
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Keraleigufyrirtækið iTUB var 
stofnað í Noregi árið 2010 og 
hóf starfsemi á Íslandi árið 
2014. Félagið er með skrif-
stofur í Noregi og Danmörku, 
auk aðalskrifstofu á Dalvík og 
söluskrifstofu í Sjávarklas-
anum í Reykjavík. iTUB leigir 
út plastker sem eru endur-
nýtanleg og endurvinnanleg 
að fullu en þau eru framleidd 
hjá Sæplasti á Dalvík, sem er 
móðurfélag iTUB. Hilmir 
Svavarsson, framkvæmda-
stjóri iTUB, segir að fyrir-
tækið hafi unnið að ýmiss 
konar umbótaverkefnum í 
keramálum á Íslandi undan-
farin misseri og að margt hafi 
breyst til batnaðar þó svo að 
enn sé töluvert í land þar til 
umhverfið í þessum málum 
verði ásættanlegt.

Hagstæðara að leigja en eiga
Í þjónustu iTUB felst að í stað þess   Ker frá iTUB við skipshlið. Ísaður afli á leið til vinnslu og ný ker tilbúin að fara um borð. 

Keraleigukerfi iTUB stækkar sífellt hérlendis og erlendis

„Endurvinnanleg ker það
besta sem völ er á“

segir Hilmir Svavarsson, framkvæmdastjóri
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að útgerðir eigi og reki sjálf sín ker 
þá leigja þau kerin af iTUB sem 
síðan sér til þess að alltaf er um-
saminn kerafjöldi aðgengilegur út-
gerðunum, tilbúinn til notkunar 
og í fyrsta flokks ástandi. Þetta fyr-
irkomulag hefur reynst viðskipta-
vinum í senn öruggt og hagkvæmt. 
„Endurheimtur á kerjum voru 
lengi vel vandamál. Menn treystu á 
að skipafélögin kæmu þeim heim 
sem þau gerðu alveg svikalaust 
meðan fiskútflutningur var að 
mestu út á fáa og þekkta fiskmark-
aði erlendis. En með breyttu sniði 
á sölumálum þar sem notendur 
selja mikið beint til framleiðenda 
erlendis er sú hætta fyrir hendi að 
kerin dreifist víða og endurheimtur 
verða flóknari,“ segir Hilmir. 
iTUB hefur á undanförnum miss-
erum byggt upp net þjónustu-
stöðva erlendis sem safna saman 
kerjunum, þrífa þau og lagfæra ef 
þörf er á því og senda aftur til Ís-
lands.

Miklir kostir PE keranna
iTUB markaði sér í upphafi þá 
stefnu að bjóða eingöngu fiskiker 
sem eru framleidd úr 100% endur-
vinnanlegu plasti en einungis er 
notað matvælavottað PE plast 
(polyethylene) í einangrun kerj-
anna. Hilmir segir einangrun úr 
PE efni gefa mun meiri styrk og 
séu PE ker þau sterkustu á mark-
aðnum í dag. Þau henti því vel í þá 
miklu notkun sem leiguformið 
krefst.

„Kerin eru hönnuð á þann hátt 
að þau draga ekki í sig raka og eru 
einstaklega endingargóð. Aðrar 
vörur á markaðnum eru oft með 
PUR einangrun. Við mikla notkun 
í krefjandi aðstæðum í sjávarútvegi 
er hætta á að PUR ker haldi lögun 
sinni verr, sem getur ógnað öryggi 
notandans við meðhöndlun. Auk 
þess er hætta á að PUR einangrun-
in dragi í sig vökva og óhreinindi 
ef gat kemst á ytra lag kersins ef 
umhirðu og eftirliti með skemmd-
um er ábótavant. Það leiðir aftur 
til þess að vigt umbúðanna sveiflast 
verulega á líftímanum, sem getur 
skapað misræmi í vigtun afla með 
ýmsum afleiðingum fyrir notand-
ann. Þá er endurvinnsla á PUR 
kerum mun flóknari en PE kerj-
anna, ferlið dýrara og þar af leið-
andi líklegra að PUR ker séu urð-
uð þegar líftíma þeirra lýkur. PE 
kerin stuðla hins vegar að öruggara 
vinnuumhverfi fyrir notandann, 
stöðugleika í vigtun afla og minnka 
ekki síst líkur á að matvælaöryggi 
sé ógnað, auk þess að vera 100% 
endurvinnanleg,“ segir Hilmir og 
bendir einnig á að í sjávarútvegi í 
t.d. Noregi og Færeyjum séu ker úr 
PE efni talin ábyrgasta lausnin. 
Sömu sögu sé að segja hvað varðar 
kjötiðnað í Evrópu.

„Við teljum það vera á okkar 
ábyrgð, sem þjónustuaðila sem 
starfar á markaði þar sem sótt er í 
sameiginlega auðlind þjóðar, að 

bjóða upp á það besta sem völ er 
á,“ segir Hilmir.

Ný iTUB ker steypt 
úr gömlum

iTUB er með þjónustustöðvar víða 
í Evrópu sem sjá um endurheimtur 
á kerjunum, viðgerðir, þvott og 
flutning aftur til þeirra svæða þar 
sem eftirspurnin er hverju sinni. 
Þetta ferli er alfarið í höndum 
iTUB, sem byggir þjónustu sína á 
svokölluðu samleigukerfi sem er 
þekkt leiguform á endurnýtanleg-
um umbúðum og snýst um að 
samnýta einingar/fjárfestingar á 
skilvirkan hátt. 

„Við leggjum áherslu á að sam-
nýting krefst mun meiri aga í um-
gengni en menn hafa vanist í gegn-
um árin. Til þess að ná þeirri hag-
ræðingu sem samleigukerfi geta 
gefið notendum, þurfa allir að 

fylgja sömu reglum og sömu for-
skrift.“

Hilmir segir að líftími PE kerja 
geti verið 12-15 ár og jafnvel 
lengri, allt eftir því hvernig utan-
umhaldi er háttað m.t.t. viðgerða 
sérstaklega. Öll ker sem falla úr 
þjónustu vegna skemmda af ein-
hverjum ástæðum eru endurunnin 
hjá systurfyrirtæki iTUB í Bret-
landi og hráefnið síðan notað í 
framleiðslu á nýjum kerjum. 
Fyrstu endurunnu kerin með þess-
um hætti eru nú í framleiðsluferli. 
„Við munum ekki hvika frá þeirri 
ábyrgð okkar að bjóða upp á 100% 
endurvinnanlegar umbúðir og telj-
um að sú vara sem við bjóðum sé 
sú umhverfisvænasta sem býðst 
fyrir flutninga á kældu hráefni,“ 
segir Hilmir.

itub.is

  Á þeim tíu árum sem liðin eru síðan iTUB var stofnað hefur fyrirtækið 
byggt upp víðfeðmt þjónustunet, bæði hérlendis og erlendis. 

  Hilmir Svavarsson, fram-
kvæmdastjóri iTUB. 
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„Héðan er allt gott að frétta 
enda alltaf gaman þegar vel 
gengur. Það er rífandi gangur 
hér í Þorlákshöfn og ég get 
sagt frá því að sjö mánaða 
uppgjör hafnarinnar sýnir 
40% tekjuaukningu á milli 
ára. Það geta ekki margar 
hafnir á landinu státað af 
slíkum vexti á þessum skrítnu 
tímum sem við erum að 
upplifa en þessi aukning er á 
öllum þáttum, bæði aukinn 
landaður afli og auknir 
vöruflutningar,“ segir Hjörtur 
B. Jónsson, hafnarstjóri í 
Þorlákshöfn í samtali við 
Sóknarfæri.

Gríðarleg tækifæri
„Höfnin hér hjá okkur er afar vel í 
sveit sett og alveg tilvalin til vöru-
flutninga til og frá meginlandi Evr-
ópu. Mun skemmri tíma tekur að 
sigla hingað en til Reykjavíkur og 
stuttan spöl að fara landveginn 
héðan með varning til höfuðborg-
arsvæðisins. Tilkoma ferjanna, sem 
koma hingað tvisvar í viku, hefur 
stóraukið áhuga fyrirtækja á að 
koma sér hér fyrir og því er sveitar-
félagið að mæta með kraftmiklu 
skipulagi og nægu framboði af lóð-
um. Við eigum tilbúnar lóðir á 
hafnarsvæðinu fyrir aukna starf-
semi og höfum þá trú að inn- og 
útflytjendur muni leggja aukna 
áherslu á skemmri siglingu með af-
urðir til helstu markaðssvæða, m.a. 
til að grynnka kolefnisfótsporið. 
Til að ná því markmiði er Þorláks-
höfn besti kosturinn fyrir þá sem 
flytja afurðir frá Faxaflóasvæðinu 
og Suðurnesjum.“

Ferjurnar breyta öllu
Rúmlega þrjú ár eru síðan ferjan 
Mykines hóf siglingar á milli Þor-
lákshafnar og Rotterdam með við-
komu í Færeyjum á leið til Íslands 
og fer hún úr höfn á föstudags-
kvöldum. „Við fundum strax að 
þarna var komin þjónusta sem 
hafði vantað fyrir útflytjendur en 
þetta þýddi lengri vinnuviku í fisk-
vinnslunum sem gátu komið fisk-
inum ferskum á markað ytra. Þá 
fer ferjan Mistral einnig héðan á 

mánudögum til Hirtshals í Dan-
mörku með viðkomu í Færeyjum í 
báðum leiðum. Það er því ys og 
þys hér í höfninni vegna þessara 
flutninga sem bætast við ýmsar 
annir aðrar því Þorlákshöfn er jú 
fiskihöfn líka eins og allir vita,“ 
segir Hjörtur hafnarstjóri.

Tveir dráttarbátar í þjónustu
Miklar framkvæmdir hafa lengi 
staðið yfir í Þorlákshöfn og fram 
undan er enn frekari stækkun 

hafnarinnar með áherslu á inn- og 
útflutning á sjó. Hjörtur segir nú 
verið að undirbúa aðgerðir sem 
gera höfninni kleift að taka á móti 
allt að 180 m löngum skipum að 
hafnarbakka en til að það sé unnt 
þarf að lengja Suðurgarðinn og 
stækka snúningssvæði í höfninni.

„Þá vil ég að síðustu nefna kaup 
okkar á dráttarbátnum Jötni af 
Faxaflóahöfnum en tilkoma hans 
stórbætir þjónustu okkar og bætist 
hann við annað dráttarskip sem 

fyrir var. Báturinn hefur nú fengið 
nafnið Herdís og er þannig fyrsti 
dráttarbáturinn í sögu hafnarrekst-
urs hér á landi sem ber kven-
mannsnafn. Það þykir okkur ekki 
verra,“ segir Hjörtur hafnarstjóri 
að síðustu.

olfus.is

  Ný tækifæri til inn- og útflutnings sköpuðust þegar ferjusiglingar hófust fyrir þremur árum. Nú er siglt tvisvar í viku frá Þorlákshöfn til meginlands Evr-
ópu.

Lykilhöfn flutninga til og frá meginlandinu

Polar Toghlerar - www.polardoors.com - Húsi Sjávarklasans - Grandagarði 16 - 101 Reykjavík - S: 898 66 77 

Jupiter 2,7r Mercury 2,4r Mercury 2,0r Jupiter 2,7rHercules 1,5r Thor

Toghlerar

Jón og Margeir ehf - Seljabót 12 - 240 Grindavík - Sími 426 8900 - Fax 426 8901 - www.jonogmargeir.is
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„Bátunum fækkaði mikið árið 2017 en 
hefur fjölgað á ný síðustu þrjú árin og 
ég álít að sú þróun haldi áfram. Árið 
2017 var verðið á fiskmörkuðum mjög 
lágt, um 204 krónur á kíló fyrir þorsk 
að meðaltali. Það varð til þess að 
bátunum fækkaði. Árið 2018 var svo 
metár hjá okkur í afla á hvern bát, eða 
17,8 tonn að meðaltali. Þó vel hafi 
gengið í sumar náðist ekki að toppa 
það, aflinn að meðaltali var 17,7 tonn. 
Árið 2019 var svo feikilega gott en þá 
var meðalverð 328 krónur á kíló. 
Meðalverðið í ár var í kringum 300 
krónur á þorskinum en lágt verð í maí 
og fram í júní dró meðaltalið töluvert 
niður. Það var að miklu leyti út af 
Covid-faraldrinum. Í mars horfðu 
menn áhyggjufullir til vertíðarinnar, 
vissu varla hvort þeir gætu hreinlega 
selt aflann eða ekki. Við fórum því 
fram á það við sjávarútvegsráðherra 
að reglum um fjölda daga í mánuði 
yrði aflétt þannig að bátarnir gætu 
verið lengur að, en svo lagaðist 
ástandið og ekki kom til þess að breyta 
þyrfti reglunum og í júlí og ágúst 
fékkst alveg fantagott verð fyrir 
aflann. Því var gott hljóð í flestum í 
vertíðarlok,“ segir Örn Pálsson, 
framkvæmdastjóri Landsambands 
smábátaeigenda. 

Metár í afla
Afli á strandveiðum hefur aldrei verið meiri 
en í ár, 11.860 tonn og alls tóku 669 bátar 
þátt í veiðunum. Flestir bátarnir voru árið 
2010 eða 741. Árið 2001 voru þeir 685 og 
675 árið 2013. Einn bátur náði 47 róðrum 
af 48 mögulegum í ár og aflahæsti báturinn 
varð Steinunn ÁR 34 með 46,1 tonn. Alls 
náðu sex bátar að fara yfir 40 tonnin.

„Stöðvun veiða í ágúst kom harðast niður 
á norðurausturhorninu og suður eftir 
Austfjörðum, þar sem fiskgengd er mest frá 
miðjum júlí. Árið 2017 var metár á svæði C, 
18,8 tonn á bát, en var aðeins 15,2 tonn nú, 
en 15,5 í fyrra. Í ljósi þessa er helsta krafan 
hjá okkur núna að bátarnir fái 48 daga, að 
veiðar verði ekki stöðvaðar í ágúst og 
mönnum gefinn kostur á að veiða 12 daga 
þá eins og í öðrum mánuðum. Við sáum að 
með aukinni þátttöku í veiðunum saxaðist 
dálítið fljótt á pottinn og eftir töluverða 
baráttu ákvað sjávarútvegsráðherra að bæta 
við 720 tonnum og um það munaði svo 
sannarlega, enda aflaverðmæti þess um 300 
milljónir,“ segir Örn.

Tekist á við ráðherrann
„Síðan var tekist á um það í allt sumar að fá 
meiri viðbætur þar sem ráðherrann skerti 
viðmiðunina í upphafi um 1.000 tonn, úr 
11.000 tonn af þorski sem við mættum fiska 
en hann lét 10.000 tonn í reglugerð og var 
algjörlega ófáanlegur til að breyta því. Við 
fengum stuðning frá atvinnuveganefnd 
Alþingis sem féllst á málstað okkar og að ufsi 
væri þar fyrir utan, en ráðherranum var ekki 
haggað. Þá bentum við líka á að við hefðum 
á árinu 2019 ekki nýtt allar veiðiheimildir og 
ættum því að fá færslu á milli ára. Það gekk 
heldur ekki og var því borið við í ráðuneyt-
inu að lög heimiluðu slíkt ekki og til vara að 
búið væri að nýta allar heimildir til þorsk-
veiða í pottunum. Við bentum á að óeðlilegt 
væri að strandveiðimenn skyldu skertir 
umfram aðra. Það tókst því miður ekki að fá 
að halda veiðum áfram út ágúst og þótti 
mörgum einkennilegt að alheimsfaraldur 
dygði ekki til þess að breyta einhverju. Við 
bentum líka á aukið atvinnuleysi, sem veiðar 
út ágúst og september hefðu getað mildað. 
Við fengum góðan hljómgrunn með það, 

málið kom inn til atvinnuveganefndar, en 
því miður kom ráðherrann ekki fram með 
frumvarp um að heimila strandveiðar í 
september. Því urðu engar strandveiðar eftir 
19. ágúst.“ 

Erum alveg hvumsa
Nú liggur fyrir frumvarp um töluverðar 
breytingar á nýtingu aflaheimilda úr hinum 
opinberu pottum og sömuleiðis á strand-
veiðikerfinu. Hvernig horfa þær við ykkur?

„Við erum í raun og veru alveg hvumsa 
yfir því að það skuli hvarfla að ráðherranum 
að snúa aftur til þess kerfis sem allir voru 
sammála um að leggja af. Þetta kerfi sem við 
erum búnir að vera með frá 2018 hefur 
heppnast afar vel. Það byggir á því að öll 
svæðin fái jafn marga daga innan hvers 

mánaðar þannig að fulls jafnræðis sé gætt. 
Aftur á móti þarf að sníða af vankanta sem 
felast í því að það er slakari fiskigengd fyrir 
Norðausturlandi á fyrri hluta tímabilsins í 
maí og júní, en vex svo í júlí og ágúst. Fyrir 
vestan er fiskigengdin jafnari, en við Suður- 
og Vesturlandið er veiðin góð á fyrri hluta 
tímabilsins en síðan fjarar undan henni. Þess 
vegna héldum við að reynt yrði að laga 
reglurnar um strandveiðar að fiskigengdinni 
eins og talað var um í atvinnuveganefnd. Við 
vildum reyndar fá meira en 12 daga í 
mánuði, fórum fram á 14 daga í mánuði en 
niðurstaðan varð 12 dagar og að veiðarnar 
yrðu ekki stöðvaðar á tímabilinu. Þar af 
leiðandi yrði ekki sú pressa að menn gætu 
verið stoppaðir í fyrri hluta mánaðar eins og 
áður var. 

 Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS, leggur áherslu á að strandveiðibátar fái 48 veiðidaga á ári óskerta.

Metafli á strand-
veiðunum í sumar

Rætt við Örn Pálsson, framkvæmdastjóra Landssambands smábátaeigenda
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  Þorskafli strandveiðibáta á þessu ári varð 10.751 tonn, sem er 1.400 tonnum meira en í fyrra.



SÓKNARFÆRI | 29

olfus@olfus.is
thorlakshofn.is

Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn

480 3800

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning 

fyrir þitt fyrirtæki?

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

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

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

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

Staðsetningin er mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja t.d. um staðarval fyrir 
iðnað og framleiðslu en er ekki síður kjörin vegna annarrar starfsemi. 
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Þegar til kastanna kom neitaði ráðherrann 
að samþykkja þetta nema hann hefði 
heimildir til að stöðva veiðarnar þegar 
viðmiðunarmarki væri náð. Það hafðist þó 
að bæta aðeins í strandveiðarnar til að reyna 
að tryggja að það dygði í 48 daga. Það varð 
raunin 2018 og 2019, en ekki í ár og við 
gerðum ráð fyrir að það yrði reynt að lagfæra 
það á einhvern hátt, en þá vill hann hverfa 
aftur til gamla fyrirkomulagsins og deila 
aflanum niður á svæðin í mánaðarskömmt-
um og byggja upp þetta stórhættulega 
kapphlaup við að reyna að ná sem flestum 
dögum áður en veiðarnar eru stoppaðar 
þegar viðmiðunarafla er náð þó ekki sé langt 
liðið á mánuðinn.“

Klár eyðileggingarstarfsemi
„Ég lít á þetta sem hreina og klára eyðilegg-
ingarstarfsemi á góðu kerfi og er mjög 
undrandi yfir því. Það er búið að byggja upp 
kerfi sem er gott svar við því sem er að gerast 
í stjórnun fiskveiða, hægt að ganga að 
10.000 tonna þorskafla á strandveiðum á 
sumrin þegar stærri bátar eru margir hverjir 
ekki að veiðum og framboð af fiski minna en 
á öðrum árstímum. Þannig hefur myndast 
góður markaður fyrir fisk yfir sumartímann. 
Það nær hreinlega engri átt að fara að hrófla 
við þessu. Ég hef enga trú á því að Alþingi 
taki undir þetta frumvarp sem nú er til 
kynningar í samráðsgáttinni. Ráðherrann fær 
væntanlega fjölda athugasemda og ég ætla að 
vona að hann breyti þá frumvarpinu og leggi 
það fram þannig að 48 dagarnir verði 
tryggðir.“ 

Allir dagróðrabátar eiga 
að fá línuívilnun

Í umræddu frumvarpi eru einnig boðaðar 
breytingar á nýtingu ónýttrar línuívilnunar, 
sem reyndar hefur verið lækkuð þrjú ár í röð. 
Hver er skoðun trillukarla á því?

Örn segir að Landssamband smábátaeig-
enda hafi farið fram á það í mörg ár að 
línuívilnun yrði breytt með þeim hætti að 
allir dagróðrabátar fái ívilnun vegna 
línuveiða. Reglan hafi verið sú að línuívilnun 
komi aðeins til báta sem beiti línuna og/eða 
stokki hana upp í landi. LS hafi viljað 
ívilnun í ákveðnum hlutföllum eftir því 

hvort línan er beitt og stokkuð upp í landi 
eða beitt úti á sjó í beitningarvélum. Þannig 
myndi línuívilnun nýtast betur. Ráðherra 
hafi á hinn bóginn ekki viljað breyta þessu 
og skert aflaheimildir til línuívilnunar jafnt 
og þétt. Með því verði minna af ónýttum 
heimildum til að spila úr, t.d. til að auka við 
strandveiðiheimildir. Markmið Landssam-
bandsins sé að hamra á þessu og fá meiri 
heimildir sem nýtist þá öllum línubátum á 
dagróðrum. Eins og nú horfi í frumvarpinu 
ætli ráðherrann að færa ónýttar heimildir til 
línuívilnunar inn í byggðakvótann sem í 
auknum mæli er úthlutað til togveiðiskipa. 
Við það séu hvorki strandveiðimenn sáttir, 
né þeir sem hafa upplifað hve miklu þær 
veiðar skili til hinna dreifðu byggða. 

Of seint gripið inn í grásleppuveiðar
Enn eitt álitamál er í deiglunni um þessar 
mundir, sem er kvótasetning á grásleppu. 
Vertíðin á þessu ári fór úr böndunum vegna 
mikils afla báta á fyrsta tímabilinu. Leiddi 
það til þess að margir bátar fengu mjög fáa 
eða enga veiðidaga.

„Vertíðin í ár var sú fyrsta í mjög mörg ár 
sem landssambandið kom ekki að stjórnun 
veiðanna með beinum hætti. Það tel ég vera 
eina af megin ástæðunum fyrir því að 
stjórnunin gekk svona illa. Svo virðist að 
lítill sem enginn áhugi hafi verið hjá ráðherra 
að grípa inn í veiðarnar, þannig að allir 
fengju nokkurn veginn jafn marga daga. Það 
veiddist mjög vel og hefði því þurft að grípa 
inn í miklu fyrr en gert var og fækka 
veiðidögunum. Þá hafði það líka áhrif að 
upphafstíminn var færður fram til 10. mars í 
stað 20. mars eins verið hefur. Þegar svo 
kom að því að Hafró gaf út sína ráðgjöf 
fyrsta apríl voru mjög fáir dagar til þess að 
menn gætu áttað sig á því hvernig veiðin 
myndi þróast og fækkað dögum yfir alla 
heildina þannig að allir fengju jafn marga 
daga. Þetta var ekki gert, en í svona veiðum 
þarf að fylgjast mjög náið með því hvernig 
veiðist og grípa í taumana í tíma,“ segir Örn.

Um 40 bátar komust ekkert á veiðar
Veiðarnar voru stöðvaðar í byrjun maí, sem 
Örn segir að hafi leitt til þess að um 40 bátar 
hafi ekki komist á veiðar. „Það voru ekki 

nema um 200 bátar sem tóku þátt í veið-
unum núna, en þeir hafa verið um 250 
undanfarin ár. Þetta olli eðlilega mikilli 
óánægju því menn voru búnir að undirbúa 
sig og leggja í mikinn kostnað. Ekki 
minnkaði óánægjan þegar heimilað var að 
hefja veiðar í innanverðum Breiðafirði. 
Rökin sem voru notuð voru þau að þar 
hefðu menn ekki heimild til að byrja fyrr en 
20. maí, sem eru í sjálfu sér gild rök, en það 
hefði þá einnig átt að ganga til þeirra aðila 
sem voru ekki byrjaðir veiðarnar og höfðu 
yfirleitt ekki byrjað þær fyrr en í byrjun maí. 
Það hefði þá líka átt að heimila þeim veiðar í 
15 daga,“ segir Örn.

Hann segir ennfremur að menn hafi efast 
nokkuð um ráðgjöf Hafró um hæfilegan 
heildarafla. Athugasemd kom frá Axel 
Helgasyni, fyrrverandi formanni landssam-
bandsins sem benti á að útreikningar Hafró 
á heildarafla út frá fjölda hrognatunna væru 
ekki réttir. Gerð var rannsókn á staðhæfing-
unni sem leiddi til þess að Hafró hækkaði 
veiðiráðgjöf sína í 5.200 tonn og hafi veiðin 
á vertíðinni verið á pari við það. 

„Síðan liggur fyrir frumvarp sem tekur til 
kvótasetningar á grásleppu. Það er í annað 
sinn sem sjávarútvegsráðherra leggur það 
frumvarp fram. Í fyrra skiptið fékk hann 
ekki samþykki fyrir því hjá Framsókn og 
Vinstri grænum. Nú gerir hann aðra tilraun 
til að koma þessu í gegnum þingið en ég á 
erfitt með að sjá að afstaða þessara flokka 
taki einhverjum breytingum.“

Aðalfundur hafnaði kvótasetningu
Innan Landssambandsins eru líka mjög 
skiptar skoðanir á því hvort setja eigi 
grásleppuna í kvóta. Síðasti aðalfundur 
samþykkti að hafna kvótasetningunni og er 
þar ýmislegt sem menn benda á. Til dæmis 
að sú veiðistjórnun sem verið hefur veiti 
mönnum ákveðin réttindi til að nýta þá daga 
sem gefnir eru út til veiða. Þeir fara þá ekki 
til veiða nema á þeim tíma sem bæði eru 
góðir markaðir fyrir hrogn og gott verð á 
þeim. Fyrir vikið hafa þeir þá kannski ekki 
neina sérstaka viðmiðun, þegar kemur til 
kvótasetningar, þó þeir hafi haft þennan rétt. 
Svo eru kannski aðrir sem hafa búið við þær 
aðstæður að hafa ekki eða lítið komist til 

grásleppuveiða undanfarin ár og því með 
slaka viðmiðun. Þegar aflahlutdeild verður 
svo reiknuð á þá 450 aðila sem rétt hafa til 
grásleppuveiða, er hætt við að hópurinn 
þynnist ansi mikið út þó miðað verði við 
þrjú bestu árin frá 2013 til 2018. 

Við höfum líka bent á það að stjórnun 
veiðanna með útgáfu veiðidaga og tímabila 
hefur gengið mjög vel. Við höfum tekið 
saman aflann frá 2011 til 2020 og er ráðgjöf 
Hafró upp á 50.100 tonn á því tímabili, en 
veiðin er 50.000 tonn. Það er í raun og veru 
ekki hægt að toppa þessa samsvörun í 
veiðum og ráðgjöf. Þarna fer það saman að 
reynt er að stemma dagafjöldann við það 
sem Hafró gefur út, auk þess sem að er reynt 
að taka tillit til stöðunnar á mörkuðum og 
afurðaverðs. Stundum er lítið hægt að selja 
af hrognum, þá lækkar verðið og færri fara á 
veiðar. Stundum vantar hrogn og þá fara 
menn og veiða í samræmi við það. Aflamark 
skyldar menn hins vegar til að veiða á 
helmingi úthlutaðs kvóta, að öðrum kosti 
missa þeir heimildirnar.“

Gott kerfi
„Okkur finnst þetta kerfi vera mjög gott og 
viljum halda því, að ekki sé aðeins farið eftir 
ráðgjöf Hafró, heldur einnig eftir mark-
aðsaðstæðum og að ekki sé verið að veiða 
mikið inn á yfirfullan hrognamarkað. Þannig 
hafa til dæmis veiðilöndin sem eru auk okkar 
Grænland, Noregur og Nýfundnaland reynt 
að halda mönnum upplýstum um stöðuna á 
mörkuðum hverju sinni. Ég hef heldur ekki 
orðið var við neinn sérstakan áhuga hjá þeim 
sem eru að kaupa grásleppuna af körlunum á 
því að breyta þessu kerfi. En það kemur 
kannski fram í þeim athugasemdum sem 
gerðar verða í samráðsgáttinni. Eins held ég 
að okkur sé bara hollt að hafa einhver önnur 
veiðikerfi við hliðina á kvótakerfinu. Kerfi 
sem hafa gengið ágætlega ártugum saman. 
Ég held líka að það sé engin þörf á því að 
fækka bátum en það gerist ef veiðarnar verða 
færðar í kvóta. Þannig gæti horfið sú 
stemning og atvinna sem grásleppuveiðarnar 
hafa skapað í gegnum tíðina í hinum dreifðu 
byggðum landsins,“ segir Örn Pálsson. 

Nú hefur orðið sú breyting á að í fyrsta sinn í mörg ár hafa 
smábátar ekki stundað makrílveiðar. Er það vegna breytts 
göngumynsturs makrílsins, sem skilar sér ekki á veiðislóði 
smábáta.

„Þetta hefur annars gengið ágætlega hjá okkur undan-
farin ár og gefið góðar tekjur, stutt vertíð og menn fljótir 
að ná í mikinn afla. Síðan kemur þetta ár þegar fiskast 
innan við 10 tonn á grunnslóðinni. Við hefðum viljað 
hafa kerfið, eins og alltaf var að stefnt, þ.e. að færaveiðar á 
makríl á grunnslóðinni væru án takmarkana. Stjórnunin 
hefur hins vegar gengið svo langt að eitt árið voru veiðarn-
ar stöðvaðar þegar þær stóðu sem hæst. Ekkert hugsað um 
að verið væri að nýta veiðislóð sem stærri skipum eru 
bannaðar veiðar. Eingöngu krókaveiddur makríll og gæðin 
þess vegna gríðarlega góð og aflameðferðin til fyrirmyndar. 
Þegar makríllinn var settur í kvóta tókst að fá 4.000 tonna 
pott fyrir smábáta, sem þeir geta leigt úr. Þessa vegna eru 
smábátarnir með veiðiheimild upp á 7.000 til 8.000 tonn 

í eðlilegu ári. Nýti smábátarnir sér ekki þennan pott geng-
ur hann til stærri skipa gegn sama gjaldi.“

Örn segir að auðvitað sé það ekki kvótasetningu að 
kenna að makrílinn gangi ekki á Íslandsmið, „en við vor-
um mjög andvígir því að makrílinn væri færður í kvóta. 
Við sáum makrílveiðarnar vera að þróast þannig að sífellt 
fleiri gerðu sig klára á makríl, fjöldi báta var að leita að 
makrílnum á hverju ári og stunda veiðarnar. Síðan, þegar 
kvótasetningin kom, voru varla nema 30 til 40 bátar sem 
fengu nægar heimildir til að hafa eitthvað upp úr þessu. 
En það voru á annað hundrað bátar búnir að búa sig til 
makrílveiða áður en kvótinn kom á árið 2015. Með til-
komu hans varð stór hluti þessa búnaðar verðlaus, því 
mjög margir bátar höfðu ekki næga viðmiðun til að geta 
haldið áfram veiðum. Staðan væri önnur hjá þessum aðil-
um ef þeir hefðu fengið að stunda veiðar eins og þeir 
höfðu áætlað á tímabilinu 2015-2019.“

Hrun í makrílveiðum smábáta 

  Nú stendur til að kvótasetja grásleppuna. Skiptar skoðanir eru um það og hafnaði aðal-
fundur LS kvótasetningu á síðasta ári.

  Löndun í Grindavík. Strandveiðibátar á svæði D voru með 1.841 tonn af þorski í sumar. Afli á 
dag að meðaltali var 619 kíló.
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23 kg Laxakassinn er 
þannig hannaður að hann 
viðheldur ferskleika laxins 
lengur en sambærilegar umbúðir.

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

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

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn er viðkvæmur
og vandmeðfarinn

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

 Fiskurinn raðast betur innan kassa.

 Meira rými er fyrir ís eða kælimottur.

 Rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol. 

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

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

 Betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti.
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VIÐ ERUM GÓÐIR Í DÆLUM

Knarrarvogi 4  104 Reykjavík  Sími 585 1070  Fax 585 1071
vov@vov.is  www.varmaverk.is

Þýsk gæðavara
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• Þrepadælur
• Miðflóttaaflsdælur
• Borholudælur
• Skolpdælur
• Hringrásardælur

Norðanfiskur á Akranesi er í 
sóknarhug og unnið er að 
vöruþróun af ýmsu tagi. 
Tilbúnir fiskréttir eru að 
koma í verslanir Bónus og sótt 
er fram á mörkuðum fyrir 
stóreldhús og veitingageirann. 
Fyrirtækið framleiðir millj-
ónir matarskammta á hverju 
ári og var síðasta ár það besta 
í sögu félagsins. Blandaður 
hópur úr viðskipalífinu og 
sjávarútveginum keypti 
félagið af Brim hf. í sumar 
ásamt framkvæmdastjóranum 
Sigurjóni Gísla Jónssyni. 
„Þessi hópur hefur mikla 
ástríðu fyrir því að efla 
starfsemi félagsins og styrkja 
stöðu þess á Akranesi og á 
markaði. Þetta er jákvæður og 
skemmtilegur hópur sem 
kemur þarna inn og er þegar 
farinn að blása miklu lífi í 
endurskipulagningu á félag-
inu og styðja við rekstur þess 
með hugmyndavinnu og 
stefnumótun. Með nýjum 
eigendum koma nýjar áhersl-
ur og við höfum þegar lagt 
mikla áherslu á vöruþróun og 
að sækja fram í vörum sem 
eru nýjar,“ segir Sigurjón 
Gísli.

Framleitt fyrir 
innanlandsmarkað

„Við framleiðum sjávarfang fyrir 
innanlandsmarkað og erum með 
mjög breitt vöruúrval. Við fram-
leiðum mikið fyrir stóreldhús, svo 
sem mötuneyti stofnana og skóla, 
erum með úrval vara og stórtæk í 
framleiðslu á laxi, bjóðum bæði 
ferskan og frosinn lax, reyktan og 
grafinn. Við erum einnig í áfram-
vinnslu á hvítfiski, þar sem við 
framleiðum hjúpaðan fisk í ýmsum 
útfærslum, til dæmis raspi, „ken-
tucky“, orlydeigi og tempura. Það 
eru vörur sem eiga mjög vel við 
þennan stóreldhúsamarkað. Fyrsta 
flokks fiskvörur sem eru tilbúnar 
til eldunar. Þannig minnkar vinn-
an hjá matreiðslumönnum í eld-
húsunum þar sem vörurnar eru 
klárar í ofn eða djúpsteikingu eftir 

því sem við á. Þar erum við með 
þorsk, ýsu, og fleiri tegundir í 
mörgum mismunandi útfærslum á 
hjúpi.“ 

Norðanfiskur selur einnig mik-
ið inn á veitingahúsamarkaðinn, 
hótel, flugrekstur og slíkt. Fyrir ut-
an hefðbundið íslenskt sjávarfang 
er einnig í boði úrval af frosnu inn-
fluttu sjávarfangi eins og humri, 
risarækju, hörpudiski, túnfiski 
ásamt sjávarfangi fyrir sushigerð. Í 
heildina er Norðanfiskur með um 
300 vöruflokka þannig að í sjávar-
fanginu getur félagið uppfyllt allar 
óskir viðskiptavina sinna fyrir nú-
tíma matargerð og þróun matseðla. 

Fiskur í matinn 
– tilbúnir réttir

„Þriðji þátturinn er svo neytenda-
markaðurinn og þar höfum við 
verið í nánu samstarfi við Bónus, 
þar sem þverskurður okkar vöru-
framboðs fæst í neytendapakkning-
um. Þar er bæði ferskt og frosið ís-

lenskt sjávarfang svo sem lax, 
þorskur, ýsa, humar, brauðaður 
fiskur, ofl. sem og innflutt og 
framandi sjávarfang þ.e. risarækjur, 
hörpudiskur, krabbakjöt og fleira. 
Við erum svo að færa okkur enn 
frekar upp á skaftið í ferskum fiski 
og erum þar með vörulínu sem 
heitir „Fiskur í matinn“. Sú vöru-
lína fór af stað hjá okkur árið 2017 

og við höfum ákveðið að leggja 
fleiri lóð á þessar vogarskálar og 
koma með fleiri tegundir af fersk-
um fiski í neytendapakkningum og 
ganga enn lengra og bjóða upp á 
tilbúna fiskrétti; „Fiskréttir í mat-
inn“ tilbúna í ofninn. Þessir réttir 
eru komnir í verslanir Bónus og 
verður úrval fiskrétta í boði. Þar 
komum við til móts við nútíma-

fjölskylduna sem getur gripið með 
sér tilbúinn rétt í versluninni og 
þarf ekki að verja miklum tíma í 
matreiðslu heima. Við munum 
bjóða fjölda fiskrétta í mismunandi 
útfærslum með sósu og fersku 
grænmeti ásamt fleiru góðgæti, 
þannig að það þarf ekki einu sinni 
að hugsa fyrir meðlæti. Það er bara 
allt klárt í ofninn.“ 

Styrkurinn liggur
 í vörugæðum

Norðanfiskur er ekki þessi hefð-
bundni fiskframleiðandi á Íslandi 
sem stundar veiðar og frumvinnslu 
á þorski og ýsu. „Við hins vegar 
flökum og vinnum ferskan lax alla 
daga á Akranesi. Reykti laxinn 
okkar er sérstaklega vinsæll og góð-
ur. Við flökum laxinn, pæklum og 
reykjum samkvæmt margsannaðri 
og áragamalli aðferð þar sem við 
notum beykivið við sjálfa reyking-
una. Graflaxinn er einnig mjög 
vinsæll hjá okkur og svo eru neyt-
endur hérna heima líka að kveikja 
á því hversu mikið lostæti heit-
reyktur lax er. Heitreyktur lax er í 
raun reyktur, eldaður lax og borð-
ast kaldur, með eða án sósu, t.d. 
piparrótarsósu. Veitingahús nota 
heitreykta laxinn mikið í fersk salöt 
og forrétti en hann fæst einnig í 
Bónus og smakkast alveg einstak-
lega vel og bráðnar í munni,“ segir 
Sigurjón Gísli. 

Síðasta ár það besta
Reksturinn hjá Norðanfiski hefur 
gengið mjög vel en auðvitað hefur 
Covid sett strik í reikninginn í ár 
eins og hjá öðrum fyrirtækjum. 
„Árið 2019 var besta árið í sögu fé-
lagsins. Við slógum þá öll fyrri 
sölumet og rekstur fyrirtækisins var 
góður. Í raun hefur rekstur Norð-
anfisks alltaf gengið vel. Við erum 
þekkt og rótgróið vörumerki um 
allt land, þekkt fyrir gæði og góða 
þjónustu. Veltan á síðasta ári var 
rétt innan við einn og hálfan millj-
arð og við afgreiðum um þúsund 
tonn af vörum á ári hverju.“ 

nordanfiskur.is

  Sigurjón Gísli Jónsson framkvæmdastjóri Norðanfisks segir að síðasta ár hafi verið það besta í sögu félagsins.

  Mikið er lagt upp úr vöruþróun og hafa reyndir matreiðslumeistarar 
verið fengnir til liðs við við fyrirtækið í þeim efnum.

  Norðanfiskur er nú að koma með nýjung í neytendapakkningum í versl-
anir Bónus. Það eru tilbúnir réttir með meðlæti í baka sem þolir hitun í 
ofni.

Framleiða milljónir matarskammta á ári
Sigurjón Gísli Jónsson, framkvæmdastjóri Norðanfisks á Akranesi, 

segir nýja eigendur fyrirtækisins staðráðna í að efla það og sækja fram
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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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Ein allra fullkomnasta bolfisk-
vinnsla heims tók til starfa á 
Dalvík í lok ágústmánaðar 
þegar Samherji hf. flutti 
vinnslu sína í nýtt 9000 
fermetra fiskvinnsluhús sem 
búið er allra nýjustu tækni til 
fjölbreyttrar afurðafram-
leiðslu. Fjögur ár eru liðin 
síðan tekin var ákvörðun um 
að ráðast í þessa byggingu og 
er hún ekki aðeins bylting 
fyrir fyrirtækið og starfsfólk 
heldur ekki síður mikill áfangi 
fyrir sveitarfélagið Dalvíkur-
byggð. Katrín Sigurjónsdóttir, 
sveitarstjóri, segist samgleðj-

ast starfsfólki Samherja sem 
ekki einvörðungu fái nú 
glæsilega starfsaðstöðu heldur 
taki einnig þátt í að vinna með 
allra nýjustu tækni og leiða 
fiskvinnsluna á Íslandi inn í 
nýja framtíð. 

Mjög stór áfangi fyrir ekki 
stærra sveitarfélag

„Fyrir ekki stærra sveitarfélag en 
Dalvíkurbyggð er það mjög stór 
áfangi að fá svona glæsilega upp-
byggingu hjá atvinnufyrirtæki á 
staðnum. En ég gleðst ekki síst fyr-
ir hönd þeirra fjöldamörgu starfs-
manna Samherja sem unnið hafa 

um margra ára skeið í gamla frysti-
húsinu og fara nú yfir í þetta nýja 
hátæknihús og verða um leið þátt-
takendur í tækniþróuninni. Þetta 
fólk er að ganga í gegnum heil-
miklar nýjungar, læra nýja hluti í 
fiskvinnslunni og vert að nefna að 
á undanförnum árum hefur 
Menntaskólinn á Tröllaskaga verið 
að bjóða upp á námslínur fyrir 
fiskvinnslufólk sem margir héðan 
úr Dalvíkurbyggð hafa nýtt sér, 
m.a. til að undirbúa sig fyrir þessa 
stóru breytingu sem nýja húsið er,“ 
segir Katrín og bætir við að á Dal-
vík sé löng reynsla í fiskvinnslu og 
mikil þekking til staðar. 

„Ég held að eigendur Samherja 
hafi einmitt verið mjög meðvitaðir 
um þennan þekkingargrunn sem 
þeir hafa líka átt þátt í að leggja 
með sinni vinnslu hér á Dalvík í 
áranna rás. Hér er mikil þekking í 
sjávarútvegi til staðar og má segja 
að útgerð og fiskvinnsla séu rót-
grónar greinar í atvinnulífi íbúa 
Dalvíkurbyggðar,“ segir Katrín. 

Starfsfólk frá mörgum 
þjóðlöndum

Eins og gerist og gengur á ekki 
stærri stað er talsvert um að fleiri 
en einn og jafnvel fleiri en tveir úr 
sömu fjölskyldunni vinni í fisk-

vinnslunni hjá Samherja og Katrín 
segir dæmi um fólk sem hefur að 
baki áratuga reynslu í frystihúss-
vinnunni. Jafnvel tveir eða þrír 
ættliðir.

„Svo er hér fólk frá mörgum 
þjóðlöndum sem margt hvert hef-
ur búið mjög lengi hér á Dalvík og 
unnið í fiskvinnslunum og ýmsum 
öðrum störfum. Þetta fólk er eins 
og hverjir aðrir Dalvíkingar, tekur 
þátt í bæjarlífinu og elur hér upp 
sín börn. Við höfum stór þjóðar-
brot, t.d. fólk frá Póllandi og 
Filipseyjum sem eðlilega heldur 
talsvert hópinn en blandast líka 
mikið inn í mannlífið á staðnum 

  Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð. 

Samgleðst starfsfólkinu með 
nýju hátæknivinnsluna

segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð

Magnús Bollason hefur verið 
ráðinn framkvæmdastjóri 
Tempru ehf. og hóf störf þann 
1. september síðastliðinn. 
Tempra framleiðir umbúðir til 
flutnings á ferskum mat-
vælum og einangrunarplast til 
byggingarframkvæmda. 
Félagið rekur tæknivædda 
verksmiðju að Íshellu 8 í 
Hafnarfirði og hjá því starfa 
um 30 manns. 

Magnús hefur undanfarin 20 ár 
starfað hjá Nóa Síríus, síðustu 12 ár 
sem framkvæmdastjóri framleiðslu-
sviðs. Hann er með MS gráðu í 
stjórnun og forystu og BS gráðu í 
viðskiptafræði frá Háskólanum á 
Bifröst og BS gráðu í iðnaðartækni-
fræði frá Tækniskóla Íslands. 

„Tempra er traust og framsækið 

fyrirtæki sem er þekkt fyrir frábæra 
þjónustu við viðskiptavini sína, ný-
sköpun og vörugæði. Það er mjög 
spennandi og skemmtilegt að hafa 

fengið tækifæri til að ganga til liðs 
við þann frábæra hóp starfsfólks 
sem starfar hjá fyrirækinu og taka 
þátt í því að þróa það áfram og efla 

enn frekar,“ segir Magnús um nýja 
starfið.

tempra.is

  Verksmiðja Tempru er í Hafnarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 30 manns.

  Magnús Bollason, framkvæmda-
stjóri Tempru ehf. 

Nýr framkvæmdastjóri Tempru ehf.
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og tekur þátt í samfélaginu. Fyrir 
utan að vera öflugt starfsfólk þá er 
þetta hópur fólks sem að mínu 
mati auðgar okkar samfélag,“ segir 
Katrín. 

Enn betri hafnaraðstaða
Í tengslum við fjárfestingu Sam-
herja í nýja hátæknihúsinu lagði 
Dalvíkurbyggð sín lóð á vogarskál-
arnar með uppfyllingu á lóð fyrir 
húsið á hafnarsvæðinu, auk þess að 
greiða á móti ríkissjóði fyrir nýjan 
viðlegukant í höfninni. 

„Við erum því orðin enn betur 
sett hvað varðar hafnarmannvirkin 
og fjárfesting sveitarfélagsins treyst-
ir því undirstöður á þessu sviði enn 
frekar til framtíðar,“ segir Katrín. 
Aðspurð segir hún mikla þjónustu 
að hafa í Dalvíkurhöfn, fiskmarkað 
á staðnum og þjónustu við útgerðir 
sem þar landa sínum afla. 

„Við þiggjum auðvitað alltaf 
meiri afla á land en eigum líka tals-
vert undir því hvernig fiskigengd-
iner við landið. Stundum liggjum 
við vel við henni en svo koma 
tímar sem minni bátarnir þurfa að 
sækja annað. En fyrir afkomu Dal-
víkurhafnar þá hefur öflug vinnsla 
líkt og Samherji rekur hér mikið 
að segja. Margfeldisáhrif hennar 

sjást líka í þjónustukaupum hjá 
ýmsum fyrirtækjum á staðnum 
þannig að svona öflug atvinnu-
starfsemi skilar sér vítt um okkar 
samfélag,“ segir Katrín. 

Aðspurð segir hún í lokin að 
áhrif Covid-faraldursins hafi verið 
þó nokkur en gengið hratt yfir 
sjávarútvegsfyrirtækin í Dalvíkur-
byggð í vor. Aftur hafi þyngt á af-
urðasölu eftir að smitum tók að 
fjölga hratt í Evrópu nú síðsumars. 
„Það vonast því allir til þess að 
uppsveiflan í faraldrinum í helstu 
viðskiptalöndunum verði ekki 
langvarandi og að veitingahúsin 
opni og fiskneysla aukist á nýjan 
leik í þessum löndum sem fyrst á 
haustmánuðum,“ segir Katrín.

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

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

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

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

maður í sjó geti kippt 
stiganum niður og 

klifrað upp. 

Markúsarnet  

Fyrir allar tegundir skipa 
og báta 

Léttabátanet / Veltinet 

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

Markus Lifenet ehf., Hvaleyrarbraut 27, 220 Hafnarfirði 
Sími: 565-1375- sales@markusnet.com - www.markusnet.com 

  Nýtt vinnsluhús Samherja hf. við Dalvíkurhöfn og togarar fyrirtækisins í forgrunni. Með þeim framkvæmdum 
sem ráðist var í við höfnina í tengslum við uppbygginguna segir Katrín að aðstaða hafnarinnar hafi verið bætt 
enn frekar fyrir framtíðina. Dalvíkurhöfn er ein af þremur höfnum sveitarfélagsins en hinar tvær eru á Árskógs-
sandi og Hauganesi.  Mynd: Samherji

Magni með 
krafta í 

kögglum
Nýr dráttarbátur Faxaflóa-
hafna sf., Magni, kom til 
Reykjavíkurhafnar fimmtu-
daginn 27. febrúar sl. Magni 
er 32 metra langur, 12 metra 
breiður og með tvær 2.025kW 
aðalvélar (samanlagt 6.772 
hestöfl). Togkraftur dráttar-
bátsins er 85 tonn áfram og 84 
aftur á bak en það er saman-
lagður togkraftur allra núver-
andi dráttarbáta Faxaflóa-
hafna. Þeir eru Haki (togkraft-
ur 40 tonn), Leynir (togkraft-
ur 14 tonn) og Þjótur (tog-
kraftur 6 tonn). Allir þessir 
dráttarbátar sinna mikilvægu 
hlutverki innan hafnarinnar. 

Damen Shipyards í Hol-
landi smíðaði bátinn í skipa-
smíðastöð sem þeir eiga í Hi 
Phong, Víetnam. Siglingin til 
Íslands frá Víetnam var rúmar 
10.000 sjómílur og var það 
áhöfn á vegum Damen sem 
sigldi bátnum til Reykjavíkur. 
Þegar hingað var komið til 
lands, kom í ljós að nokkur 
atriði í dráttarbátnum virkuðu 
ekki sem skildi. Því var drátt-
arbátnum siglt til Stellendam, 
þar sem hann er í viðgerð og 
yfirferð. Damen bauð því 
Faxaflóahöfnum lánsbát sem 
er 28 metra ASD bátur með 
61 tonna togkraft og mun fyr-
irtækið nýta þann bát þar til 
Magni er kominn með fulla 
virkni.

  Togkraftur dráttarbátsins 
Magna er eins og samanlagð-
ur togkraftur allra núverandi 
dráttarbáta Faxaflóahafna. 

 Ljósm. Gunnlaugur Rögvaldsson.
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Veiðar í troll eru órjúfanlegur 
hluti af fiskiskipaútgerð á 
Íslandi og hafa verið í áratugi. 
Á margan hátt má segja að 
trollið sé ein mikilvægasta 
undirstaða fiskveiðanna hér 
við land þegar sótt er í 
fisktegundir á djúpmiðum en 
auk bolfisktegunda er troll 
aðal veiðarfærið til veiða á 
rækju og humri. Þegar talað 
er um botntroll er alla jafna 
átt við fiskvörpur til veiða á 
bolfiski niður við botn og 
getur dýpi verið allt frá tugum 
metra upp í meira en 1500 
metra. Hampiðjan hefur verið 
í lykilhlutverki í þróun efna í 
veiðarfæri frá því fyrirtækið 
hóf starfsemi árið 1934. Auk 
framleiðslu veiðarfæraefna 
hefur fyrirtækið verið í 
fararbroddi í þróun og 
hönnun veiðarfæra bæði fyrir 
botnfisk- og uppsjávarveiðar. 
Sú þróun hefur ekki síst 
kristallast í Gloríu flottrollinu 
sem var hannað til veiða á 
úthafskarfa á Reykjaneshrygg 
og er nú samheiti fyrir 
flottroll Hampiðjunnar fyrir 
veiðar á uppsjávartegundum. 
Þar er um að ræða flotvörpu 
sem er allra stærsta veiðar-
færið sem notað er á Íslands-
miðum og reyndar um allan 
heim. 

Minni veiðarfæranotkun 
en meiri afköst

Ef litið er um öxl er áhugavert að 
sjá hversu mikil þróun hefur átt sér 
stað á trollunum sjálfum og þar 
með í trollveiðum. Sem dæmi þá 
notuðu síðutogararnir, sem oft eru 
nefndir nýsköpunartogarar, 24 
botntroll á ári en skuttogarar nú-
tímans nota tvö botntroll á ári. 
Með öðrum orðum nota togarar í 
dag 90% minna af veiðarfærum en 
síðutogararnir gerðu! Á sama tíma 
hefur afkastageta botntrollsins auk-
ist um 60-70% sem skýrist af 
rannsóknum og þróun veiðarfæris-
ins, samhliða öflugri togskipum og 
framförum í siglingatækni, til-
komu veiðarfæranema og annarrar 
veiðarfæratækni. 

Betri fyrir umhverfið 
og lífríkið

Veiðarfæraþróun hefur líka skilað 
miklum ávinningi í umhverfismál-
um og bættri umgengni um sjávar-
auðlindina. Veiðarfærin endast 
betur og magnið sem er notað er 
bara brot af því sem notað var fyrir 
nokkrum áratugum. Í dag koma 
skipin með slitin eða notuð veiðar-
færi í land þar sem Hampiðjan 
flokkar þau í efnisflokka og sendir 
í endurvinnslu. 

Á togslóð botntrollsins eru hler-
ar dregnir í dag í 20-30 metra hæð 
frá botninum til að lágmarka um-
hverfisáhrif á botninn og botn-
dýralífið. Þá kom fyrirtækið einnig 
fram með DynIce kvikklínuna og 
T90 pokanetin í botn- og flott-
rollspoka. Í T90 neti er netinu 
snúið um 90° í þeim tilgangi að 
opna netmöskvana betur og hleypa 
út lifandi smáfiski til hrygningar 
og uppvaxtar í framtíðinni. Troll-
veiðarfærið er því orðið mun um-

hverfisvænna hin síðari ár. Reynsl-
an af notkun T90 poka og DynIce 
kvikklínupoka úr polyethylene er 
einnig góð í flottrollsveiðum á 
makríl og síld og skilar fiskinum 
lifandi þegar honum er dælt úr 
pokanum í kælitanka skipanna. 
Síldin afhreistrast einnig mun 
minna í T90 pokunum. 

Með notkun DynIce kvikklína 
á botntrolls- og flottrollspokum 

fullyrða sjómenn að þeir skili betra 
hráefni í land.

Rannsóknir og 
samvinna skipta máli

Auk þróunar á trollunum hefur 
Hampiðjan hannað nýjar tegundir 
af neti í þeim tilgangi að gera troll-
in léttari, minnka togmótstöðu og 
losna við ánetjun. Gott og náið 
samstarf hefur verið við Hafrann-

sóknastofnun og skipstjórnar- og 
útgerðarmenn í áratugi með tank-
prófunum veiðarfæra því allir þess-
ir aðilar eiga hagsmuna að gæta og 
vilja að vel takist til í veiðarfæra-
þróuninni. 

Tilkoma flottrollsins 
og þantæknin

Eins og áður segir var Hampiðjan í 
fararbroddi við þróun Gloríu flot-
trollsins á sínum tíma. Með því 
fékkst fjórfalt stærri veiðiflötur 
með sama togviðnámi en afkasta-
getan margfaldaðist, með tilheyr-
andi orkusparnaði við veiðar. 

Gríðarleg þróun hefur orðið á 
köðlum til að auðvelda notkun 
flottrolla. Innleiðing þantækninnar 
olli straumhvörfum í flottroll-
stækninni á sínum tíma og allt 
fram á daginn í dag með Helix 
þankaðlinum. Á Helix kaðlinum 
eru óteljandi margir snúðar og 
hver þeirra virkar eins og lítill 
vængur og við það myndast þan-
kraftur sem opnar trollið meira. 
Hampiðjan reið einnig á vaðið 
með framleiðslu á DynIce köðlum 
úr Dyneema þráðum, sem eru þeir 
sterkustu í heiminum í dag og 
sterkari en stál í sama sverleika. Nú 
eru grandarar, bakstroffur, burðar-
línur, belgnet, stertar og rússar 
trollanna alfarið úr DynIce eða 
Prima ofurtógi. 

Þá eru DynIce togtaugar í stað 
togvíra margfalt léttari í togi en 
togvírinn. Þær ryðga ekki, endast 

fimmfalt lengur og nýtast frábær-
lega í yfirborði við veiðar á makríl 
og síld. Hægt er að halda mun 
meiri breidd á trollinu í togi en 
með þungum togvírum, auk þess 
sem viðhald á togblökkum og tog-
vindum með notkun DynIce tog-
tauga er hverfandi. 

DynIce Data höfðulínukapall 
Hampiðjunnar, sem notaður er í 
stað stálvírs til gagnaflutnings frá 
trolli upp í brú, hefur mest verið 
notaður við flottrollsveiðar. Hann 
hefur þá eiginleika að lyftast upp 
þegar togað er og því dregur hann 
ekki höfuðlínuna niður eins og 
stálvírinn gerir vegna þyngdar 
sinnar. Með notkun hans hefur 
veiðisvæði flottrolls stækkað um 
allt að 2.000 m². Nú er mikil þró-
unar- og hönnunarvinna í gangi 
við að taka í notkun DynIce Opti-
cal Data ljósleiðarakapal sem mun 
valda straumhvörfum í flutningi 
gagna frá veiðarfærinu í framtíð-
inni.

Enn er nýjunga að vænta
Hampiðjan hefur kappkostað að 
bæta vélakost félagsins og þannig 
tryggt að vörur félagsins uppfylli 
ströngustu kröfur viðskiptavina 
sinna. Nýlega var fjárfest í nýrri og 
fullkominni PE þráðalínu sem skil-
ar mun sterkari þráðum sem gera 
netin sterkari og núningsþolnari. 
Einnig hefur verið fjárfest í gufu-
þrýstitæki sem gerir kleift að nota 
sverara nylon garn í smærri möskv-
um í poka fyrir kolmunnaveiðar. 
Hampiðjan getur því afgreitt við-
skiptavini sína með mun sterkari 
poka en áður. 

Þróunin í trollveiðunum hefur á 
undanförnum áratugum verið 
mikil, skilað bættri umgengni við 
auðlindina, minni olíunotkun, 
betri endingu veiðarfæra og þannig 
má áfram telja. Framþróun sem 
mun halda áfram hjá Hampiðj-
unni um ókomin ár enda er þrot-
laust unnið að vöruþróun efna og 
veiðarfæra. 

hampidjan.is

  Gloríu trollið frá Hampiðjunni olli straumhvörfum í uppsjávarveiðum enda margfölduðust afköstin við veiðarnar. 

  Dynice Warps togtaugar frá Hampiðjunni komu í 
stað hefðbundinna togvíra. Þær eru mun léttari en 
togvírar en slitstyrkur miðað við þvermál sá sami.

  DynIce Data höfðulínukapall er notaður til gagna-
flutnings frá veiðarfæri upp í brú.

  DynIce kvikklínan og T90 pokanetin fyrir botntrollsveiðar eru dæmi um 
nýjungar sem Hampiðjan kom fram með á sínum tíma

Hampiðjan

Leiðandi í þróun og hönnun veiðarfæra



SÓKNARFÆRI | 37



38 | SÓKNARFÆRI

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

KKEEIILLIIRR  RREESSTTEEIINNUUNNNN  SSFF  1100 FFRROOSSTTII  ÞÞHH  222299

MEKANORD niðurfærslugír
KORSØR skiptiskrúfa

SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa

VULKAN ástengi

NORIS vélaeftirlitskerfi

STAMFORD rafalar
VULKAN ástengi
SCANTROL autotroll

YANMAR aðalvélar
FINNÖY niðurfærslugírar

Allt fyrir nýsmíðina

EUROPAFILTER smursía

PRESTOLITE alternator

LASDROP öxulþétti

FLOSCAN eyðslumælirSEPAR forsíur

YANMAR aðalvél

SIMRAD sjálfstýring
ZF stjórntæki

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur

TEIGNBRIDGE skrúfa

POLY FLEX vélapúðar
ZF niðurfærslugír

CENTA ástengi

Rafmagns togvindur Rafstöðvar og ljósavélarAðalvélar - Hjálparvélar Niðurfærslugírar

NORIS vélaeftirlitskerfi
VULKAN ástengiYANMAR aðalvél

KKEEIILLIIRR  RREE

YANMAR aðalvélar
REINTJES niðurfærslugírar

YANMAR aðalvélar
REINTJES niðurfærslugírar

VULKAN ástengi
AQUAMETRO eyðslumælar

Hafnir & skipaþjónusta

„Kerfi með kolsýru sem 
kælimiðil eru að okkar mati 
það sem koma skal í fram-
tíðinni í staðinn fyrir freon. 
Við höfum talsvert verið að 
setja þessi kerfi upp í versl-
unargeiranum og frysti-
geymslum og vorum fyrstir til 
að setja upp kolsýrukerfi í 
fiskvinnslu hér á landi fyrir 
fimm árum, sem hefur reynst 
afskaplega vel. Freon-kerfin 
eru á útleið og kolsýra og 
ammoníak að taka við af 
þeim,“ segir Vilhjálmur Vagn 
Steinarsson, framkvæmda-
stjóri KT þjónustu, þjónustu-
deildar Kælitækni ehf. 

Verslanir skipta yfir 
í kolsýrukerfi

„Okkar þjónusta nær til skipa, fisk-
vinnslna, kæli- og frystigeymslna, 
verslana og veitingastaða og í raun 
allra þeirra fyrirtækja þar sem kæli- 
og frystibúnaðar er þörf,“ segir Vil-
hjálmur. Þegar skipt er yfir í kol-
sýru sem kælimiðil þarf að endur-
nýja frysti- og kælikerfin frá 
grunni. 

„Verslanir eru mjög mikið að 
skipta núna yfir í kolsýrukerfin og 

þá er um að ræða bæði kæli- og 
frystiklefa, sem og kæla inni í búð-
unum. Þetta eru því umtalsverð 
verkefni en einn af kostunum við 
þessi kerfi er að allar lagnir taka 
mun minna rými, fyrir utan raf-
orkusparnaðinn,“ segir Vilhjálmur.

Allt á einum stað
Kælitækni ehf. selur allan búnað í 
kælikerfin, auk þess að annast upp-
setningu kerfanna og síðan alla 
þjónustu þegar kerfin eru komin í 
fullan rekstur. Þetta segir Vilhjálm-
ur að viðskiptavinum þyki eftir-
sóknarvert. „Við erum líka í verk-
efnum úti á landi og höfum þá 
samstarfsaðila heima í héraði sem 
sjá um verkefnin á staðnum. Þetta 
fyrirkomulag er gott fyrir alla aðila, 
bæði viðskiptavini, okkur og sam-
starfsaðila okkar,“ segir Vilhjálmur. 

Góður valkostur fyrir 
sjávarútveginn

„Í ljósi þeirrar reynslu sem við höf-
um af notkun kolsýrukerfanna í 
iðnaði, frystigeymslum, verslunum 
og fiskvinnslum hér á landi teljum 
við þessi kerfi eiga mikið erindi inn 
í sjávarútveginn. Þetta er algjörlega 
náttúruvænn kælimiðill, auk þess 
sem raforkunotkunin minnkar um 
25%, þannig að ávinningurinn er 
umtalsverður. Við höfum í dag 

kerfi fyrir fiskvinnslurnar og erum 
í samstarfi við erlenda framleið-
endur varðandi þróun á lausnum 
fyrir skipin, bæði ferskfiskskipin og 
frystitogarana. Fyrir útgerðirnar er 

mikill sparnaður í olíunotkun fólg-
inn í því að velja kolsýrukerfi, auk 
þess sem kerfin taka mun minna 
rými. Ég sé því fyrir mér að kol-
sýrukerfi muni í auknum mæli 

verða valkostur í fiskvinnslum og 
skipum í framtíðinni,“ segir Vil-
hjálmur. 

kælitækni.is

  Starfsmaður KT þjónustu að störfum við kælikerfi frá Kælitækni. Vilhjálmur Vagn segir kolsýrukerfi eiga mikið 
erindi í sjávarútveginn. Reynsla af þeim sé mjög góð í verslunum, frystiklefum, fiskvinnslum og víðar þar sem 
fyrirtækið hefur sett þau upp á undanförnum árum. 

Kælitækni ehf. 

Kolsýrukerfin það sem koma 
skal í frysti- og kæliþjónustu
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„Í Fjarðabyggðarhöfnum er 
alla almenna þjónustu að fá 
og sífellt unnið að því að bæta 
hana enn frekar. Um þessar 
mundir er unnið að því að 
taka fyrstu skref við rafvæð-
ingu Mjóeyrarhafnar, en þar 
verður sett upp ný spennistöð 
sem nýtast mun í framtíðinni 
við landtengingu skipa,“ segir 

Þórður Vilberg Guðmundsson, 
upplýsingafulltrúi Fjarða-
byggðar í samtali. 

Næst stærsta höfnin
Átta hafnir eru í rekstri í Fjarða-
byggð; í Mjóafirði, Norðfirði, 
Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvar-
firði, Breiðdalsvík og tvær í Reyð-
arfirði. Starfsemi hafnanna er fjöl-
breytt og spannar allt frá Norð-
fjarðarhöfn og Mjóeyrarhöfn, sem 
eru með stærstu höfnum landsins, 

að Mjóafjarðarhöfn, sem er með 
þeim minnstu á landinu.

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

Stöðugar endurbætur
„Í sumar hefur verið unnið að því 
að dæla upp efni við Mjóeyrarhöfn 
sem lið í undirbúningi annars 
áfanga hafnarinnar. Þá er einnig að 
hefjast vinna við stækkun Eski-
fjarðarhafnar þar sem gerður verð-
ur nýr hafnarkantur við nýtt upp-
sjávarfrystihús og rísandi frysti-
geymslu Eskju. Við Stöðvarfjarðar-
höfn er nýbúið að taka í notkun 
nýjan viðlegukant, og vinna er haf-
in við uppsetningu á svipuðum 

kanti við höfnina á Breiðdalsvík.“
Fjarðabyggðarhafnir eru með 

einn dráttarbát í rekstri og er tog-
kraftur hans 27,8 tonn. Einnig er 
vatnsbyssa um borð sem afkastar 
300 m3 / klst. Um gjald fyrir 
þjónustu dráttarbátsins fer sam-
kvæmtgjaldskrá hafnarsjóðs Fjarða-
byggðar.

fjardabyggd.is

  Í Mjóeyrarhöfn verður sett upp ný spennistöð sem nýtast mun í framtíðinni við landtengingu 
skipa.

Hafnir Fjarðabyggðar

Rafvæðing hafnanna í undirbúningi 

  Fjarðabyggðarhafnir eru næst stærsta höfn landsins, með tæplega þriðjung af öllum vöruút-
flutningi landsmanna og óvíða er meiri fiskafla landað hér á landi. 
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Samgöngustofa hefur gefið út fjögur 
ný myndbönd sem fjalla um öryggi 
sjófarenda. Í myndböndunum er 
fjallað um meðhöndlun hættulegra 
efna, vinnu í lokuðum rýmum, vinnu 
í mikilli hæð og ábyrga sjómennsku. 
Myndböndin er hægt að sjá á vef 
Samgöngustofa og á YouTube og 
einnig er mögulegt að hala niður 
myndböndunum af vef Samgöngu-
stofu.

Í myndbandinu „Meðhöndlun hættu-
legra efna á sjó“ er fjallað um afleiðingar af 
innöndun og snertingu eiturefna, gerð 
áhættumats, notkun persónuhlífa, aðgengi 
að öryggisleiðbeiningum, skyndihjálpar-
búnað, örugga geymslu eiturefna og merk-
ingar. Umfjöllunarefnið í „Vinna í lokuð-
um rýmum“ er gerð neyðaráætlunar og 
áhættumats, trygging loftgæða, öryggis-
búnaður, samskipti og fjarskipti, björgun-
arbúnaður, björgunaraðgerðir og skyndi-
hjálparbúnaður. Umfjöllunarefnið í mynd-
bandinu „Vinna í mikilli hæð“ er gerð 
neyðaráætlunar og áhættumats, notkun ör-
yggisbúnaðar, verklag og vinnuferlar. Um-
fjöllunarefnið í „Ábyrg sjónmennska“ er 
gátlisti fyrir sjósókn sem má finna á vef 
Samgöngustofu.

Myndböndin eru hluti af Öryggisáætl-
un sjófarenda og er markmið þeirra að 

fræða sjómenn, auka öryggi þeirra enn bet-
ur, stuðla að frekari fækkun á óhöppum og 
slysum til sjós og að tryggja skjót og rétt 
viðbrögð ef slys ber að höndum. Þeim er 
ætlað að hvetja sjómenn til að gæta ávallt 
fyllstu varúðar og fara í hvívetna eftir 
reglum og leiðbeiningum við störf sín.

Með Öryggisáætlun sjófarenda hefur 
markvisst verið stefnt að því að auka öryggi 
í samgöngum á sjó og að öryggi íslenskra 
skipa sé eins og best gerist hjá öðrum þjóð-
um. Ekkert banaslys varð til sjós á liðnu ári 
og var það þriðja árið í röð sem enginn sjó-
maður missti líf sitt við starf sitt á sjó. 

Myndböndin voru unnin af Sjónvarps-
stöðinni N4 á Akureyri í samvinnu við 
Slysavarnaskóla sjómanna, fagráð um sigl-
ingamál og Samgöngustofu. 

samgongustofa.is

  Úr einu af öryggismyndböndunum fjórum sem aðgengileg eru á vef Samgöngustofu. Í þessu myndbandi er fjallað um vinnu í lokuðum 
rýmum. 

Fræðslumyndbönd um öryggi sjófarenda

Hafnir & skipaþjónusta

„Við skoðum hundruð báta 
árlega og förum um allt land í 
þessari þjónustu,“ segir 
Guðgeir Svavarsson, tækni-
stjóri og skoðunarmaður í 
skipaþjónustu Frumherja. 
Fyrirtækið er með mesta 
markaðshlutdeild í þessari 
lögbundnu þjónustu við skip 
og báta en skoðanir þarf að 
framkvæma reglulega sam-
kvæmt lögum og reglugerð-
um. Tíðni skoðana og út-
færslur eru mismunandi eftir 
því um hvers konar báta er að 
ræða og hvað er verið að 
skoða hverju sinni. 

Búnaðarskoðanir á hverju ár
Þær skoðanir sem Frumherji ann-
ast eru fjölbreyttar, þ.e. búnaðar-
skoðun vélskoðun, bolskoðun, raf-
magnsskoðun, skoðun á öxli og 
stýri, eftirlit með nýsmíði, breyt-
ingum og viðgerðum, tjónaskoðan-
ir, þykktarmælingar, fjarskiptabún-
aðarkoðanir og skoðanir á bruna-
viðvörunarkerfum og -búnaði. 

„Fyrirferðamestar hjá okkur eru 
búnaðarskoðanir sem kröfur eru 
um að séu árlega. Síðan eru vél-
skoðanir og bolskoðanir á tveggja 
ára fresti á málm- og plastskipum 
en árlega á trébátum. Svo má nefna 
öxulskoðanir, þykktarmælingar, 
skoðanir á skipskrönum sem allar á 
að framkvæma á fjögurra ára 
fresti,“ segir Guðgeir en hvað varð-
ar eftirlit með nýsmíðum, breyt-
ingum og viðgerðum báta falla í 
þann þjónustuflokk bátar upp að 
15 metra lengd.

Öryggisbúnaðurinn 
í forgrunni

Grunnur skipaskoðana snýst öðru 

fremur um öryggisþáttinn og 
þannig segir Guðgeir að í árlegri 
búnaðarskoðun felist t.d. að björg-

unarbátar séu skoðaðir og rétt 
gengið frá þeim, að slökkvitæki séu 
skoðuð og til staðar þar sem þau 
eiga að vera, að lyfjakista sé sam-
kvæmt kröfum, að réttur fjöldi 
björgunarbúninga sé um borð, blys 
og flugeldar, að þéttikantar séu á 
hurðum og lúgum svo sem vera 
ber og þannig mætti áfram telja. 
„Við förum með öðrum orðum yf-
ir allt sem að öryggismálum skips-
ins snýr og má í sjálfu sér kalla 
þetta öryggisskoðun. Þetta er 
grundvöllur þess að bátur fái haf-
færisskírteini,“ segir Guðgeir. 

Flestir með hlutina í lagi
Starfsmenn Frumherja fara árið 
um kring í skoðunarferðir út um 
landið og eru stöðugt í sambandi 
við viðskiptavini sína til að skipu-
leggja hvenær best hentar að skoða 
bátana. Guðgeir segir að almennt 
séu þessi mál í góðum farvegi hjá 

eigendum báta og smærri skipa. 
„Heilt yfir er flotinn í nokkuð 

góðu standi og kemur varla fyrir að 
við komum að einhverjum bátum 
þar sem allt er í ólestri,“ segir Guð-
geir en stærstu skipin sem falla 
undir skipaskoðanir hjá Frumherja 
eru 400 brúttótonn að stærð. 
Hann segir að margir stálbátar í 
þessari stærð séu vissulega orðnir 
nokkuð gamlir en meiri endurnýj-
un hafi orðið í plastbátunum. 

„Síðan fer trébátunum mjög 
fækkandi en mörgum þeirra sem 
enn eru í notkun er mjög vel við 
haldið og nánast eins og mublur. 
Það gleður fyrrum tréskipasmið 
eins og mig að koma um borð í 
þessa báta,“ segir Guðgeir. 

frumherji.is

  Skipaskoðunarmenn Frumherja hf. Frá vinstri Trausti Sigurgeirsson, 
Einar J Hilmarsson og Guðgeir Svavarsson.

  Smærri og stærri bátar í höfninni í Stykkishólmi. „Heilt yfir er flotinn í 
nokkuð góðu standi og kemur varla fyrir að við komum að einhverjum 
bátum þar sem allt er í ólestri,“ segir Guðgeir.

Skipaskoðunarþjónusta Frumherja hf. 

Skoða hundruð báta á hverju ári
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Öflugar öryggisgirðingar 
fyrir íslenskar aðstæður

VIÐ LÁTUM ÞAÐ GANGA

⦁ Hliðbómur

⦁ Rennihlið

⦁ Hraðhlið

⦁ Vængja hlið

⦁  Sérsmíði hlið, 
handrið, girðingar, 
pollar, árekstrar-
varnir

⦁ Aðgangsstýringar
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Guðbjörg Heiða Guðmunds-
dóttir tók við stöðu fram-
kvæmdastjóra fiskiðnaðar 
Marel síðastliðið vor og stýrir 
vöruþróun, þjónustu og sölu 
fyrirtækisins á fiskiðnaðar-
sviðinu á alþjóðavísu. Nútím-

inn er sannarlega krefjandi 
fyrir alþjóðleg fyrirtæki eins 
og Marel og áhrifa kórónu-
veirufaraldursins gætir á 
öllum mörkuðum og í reynd á 
öllum sviðum fyrirtækisins. 
Engu að síður segist Guðbjörg 

kjósa að horfa til tækifæranna 
sem koma til með að opnast í 
kjölfar faraldursins. Nálgun á 
verkefni og viðskiptavini 
kunni að taka breytingum til 
framtíðar þó ýmislegt færist 
til fyrra horfs. 

Áhugaverð þróun 
virðiskeðjunnar

„Mér þykja þessir tímar þrátt fyrir 
allt mjög áhugaverðir. Í framleiðslu 
matvæla er sjálfvirkni sífellt að 
aukast þessi árin og ég held að 
Covid flýti enn frekar þeirri þróun. 
En sannarlega kemur faraldurinn 
misjafnlega við okkar viðskipta-
vini, sumum hefur tekist að selja 
mikið inn á smásölumarkaðinn 
meðan ástandið kemur harðar nið-
ur á framleiðendum sem hafa sér-
hæft sig í framleiðslu á fiskafurðum 
fyrir veitingahús. Ein afleiðing far-
aldursins getur verið sú að fisk-
framleiðendur vilji auka fjölbreytni 
í vöruframboði sínu og á mörkuð-
um til að auka söluöryggi afurða 
sinna. En þá þýðir það um leið að 
þeir þurfa að vera með sveigjanleg-
ar vinnslur sem geta framleitt jöfn-
um höndum ferskt og frosið, geta 
boðið heil flök og afurðir sem eru 
skornar í mismunandi bita og svo 
framvegis. Þessi krafa um aukna 
fjölbreytni kallar á meiri sjálfvirkni 
sem aftur gerir kröfur á okkur hjá 
Marel að svara kallinu,bjóða heild-
stæð framleiðslukerfi sem tengjast 
öflugu upplýsingakerfi sem tryggir 
rekjanleika í gegnum allt fram-
leiðsluferlið sem og fullkomna yfir-
sýn yfir vinnsluna og tengingu við 
sölukerfin. Með öðrum orðum að 
við séum með kerfi sem vinnur á 
hagkvæmasta hátt með sjálfvirkum 
hætti úr hráefninu miðað við pant-
anir hverju sinni. Það verður mjög 
áhugavert að sjá þróun virðiskeðj-

unnar í fiskiðnaði í kjölfar kórón-
uveirufaraldursins,“ segir Guð-
björg. 

Nýjar nálganir í þjónustu 
við viðskiptavini

Önnur hlið faraldursins sem birtist 
þjónustufyrirtækjum eins og Marel 
er sú að vegna sóttvarna eru fram-
leiðslufyrirtæki lokuð fyrir nánast 
öllum utanaðkomandi heimsókn-
um og þá þarf að finna nýjar leiðir 
til að nálgast viðskiptavini og veita 
þeim þá þjónustu sem þeir þurfa á 
að halda. 

„Við notum tölvusamskipti 
mikið, bæði í samskiptum innan 
fyrirtækisins og við viðskiptavini. 
En við getum t.d. ekki sent þjón-
ustumann frá Íslandi til að leysa 
verkefni fyrir viðskiptavin í Kan-
ada. En mögulega getum við sent 
þjónustumann í Kanada á staðinn. 
Marel hefur í gegnum tíðina byggt 
upp víðtækt þjónustu- og sölunet í 
yfir 30 löndum út um allan heim 
sem gerir það að verkum að við 
getum þjónustað okkar viðskipta-
vini þrátt fyrir ferðatakmarkanir og 
lokuð landamæri. Fjárfestingar 
okkar og áherslur á að byggja upp 
þjónustunet út um allan heim ná-
lægt okkar viðskiptavinum hafa því 
aldeilis skilað sér og staðið vel af 
sér þá þolraun sem heimsfaraldur-
inn er. Auk þess höfum við þurft 
að leggja aukna áherslu á að bjóða 
upp á þjónustulausnir í gegnum 
fjarsamskipti og með stafrænum 
hætti. Þannig hefur heimsfaraldur-

  Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fiskiðnaðar hjá Marel. 

Faraldurinn skerpir okkar vöru-
þróun og mun opna ný tækifæri 

Rætt við Guðbjörgu Heiðu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra fiskiðnaðar hjá Marel 
um verkefnin og áskoranirnar á tímum Covid heimsfaraldursins

Hendum ekki rusli og öðru mengandi efni í sjóinn 
Flokkum úrgang og flytjum hann allan í land 

Notum umhverfisvæn efni

Góð umgengni er allra hagur

Höldum hafinu hreinu!
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inn og sú reynsla sem við búum nú 
yfir orðið til þess að breyta okkar 
nálgun á hvernig við munum þjón-
usta viðskiptavini okkar í framtíð-
inni. Covid hefur sett okkur mikl-
ar skorður en að sama skapi kallað 
fram mjög áhugaverðar þjónustu-
lausnir sem við getum unnið með 
áfram. Ástandið skapar tækifæri, 
þannig eigum við að horfa á þetta. 
Og að sama skapi er ég ekki í vafa 
um að það sem við erum að upp-
lifa þessa mánuðina mun koma til 
með að skerpa okkar vöruþróun 
með beinum hætti,“ segir Guð-
björg og svarar því aðspurð að tals-
verður munur hafi verið á undan-
förnum mánuðum á því hvernig 
sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og 
erlend sjávarútvegsfyrirtæki finni 
fyrir áhrifum faraldursins. 

„Fyrir íslensku fyrirtækin er 
stóra breytan íslenska krónan en 
þess utan eru þau almennt með 
mjög góð afurðasölukerfi og hafa 
verið dugleg að koma sínum afurð-
um í sölu. Ef við horfum á þessa 
mynd í stærra samhengi þá finnst 
mér sjávarútvegur í Norður-Evr-
ópu hafa gengið talsvert betur það 
sem af er faraldrinum en t.d í 
Norður-Ameríku, einfaldlega 
vegna þess að þar hefur faraldurinn 
komið mun harðar við almenn-
ing.“

Uppsetningar nýrra vinnslu-
kerfa þrátt fyrir Covid

Þegar kórónuveirufaraldurinn brast 
á af fullum þunga snemma árs 
voru Guðbjörg og samstarfsfólk 
hennar að undirbúa stór verkefni 
fyrir Marel í fiskiðnaði hér á landi 
og erlendis. Þeirra stærst er ný 
vinnsla fyrir Brim hf. á Norður-
garði í Reykjavík sem er á loka-
metrunum og uppsetning nýrrar 
laxavinnslu hjá Búlandstindi á 
Djúpavogi sem hún segir stærsta 
vinnslukerfi fyrir lax sem sett hefur 
verið upp hér á landi. Einnig má 
nefna uppsetningu nýs búnaðar í 
sumar hjá FISK Seafood á Sauðár-
króki og FleXicut kerfis hjá Ein-
hamri í Grindavík. Einnig var stórt 
uppsetningarverkefni á búnaði í 
laxavinnslu í Noregi í gangi á sama 
tíma. 

„Ég neita því ekki að það fór 
um mig í vor þegar faraldurinn 
hófst og öll þessi verkefni voru 
framundan. En mörgum verkefn-
anna er lokið og önnur á lokastigi, 
á réttum tíma,“ segir Guðbjörg. 
Öll þessi vinnslukerfi byggja á Inn-
ova upplýsingakerfinu frá Marel 
sem hún segir í reynd hjartað í 
tækniþróuninni og sjálfvirknivæð-
ingunni. 

„Þó t.d. FleXicut skurðarvélarn-
ar séu lykiltæki í línunum okkar þá 
er það í reynd hugbúnaðurinn sem 
er stóra atriðið í dag. Þar er haldið 

utan um allar upplýsingarnar um 
framleiðsluna sem svo aftur er 
unnið með til að tryggja hámarks 
nýtingu og afköst. Mikilvægi hug-
búnaðarins hefur stóraukist í seinni 
tíð þó vissulega þurfum við alltaf 
að vera á tánum í tækniþróun 
vélanna sjálfra.“

Flottustu fiskvinnslur í heimi
En eru einhver svið eftir í tækni-
lausnum ykkar fyrir fiskvinnsluna? 
Verður enn hægt að gera betur?

„Ef við erum að tala um vinnsl-
una sjálfa þá er hægt að auka enn 
frekar tengingar milli stiga í vinnsl-
unni, frá hausun og flökun yfir í 
skurðarvélar og svo áfram yfir í af-
urðapökkun. Tækifærin eru mikil í 
bitaframleiðslunni og því að mæta 
með tækninni óskum viðskipta-
vina. En að því sögðu skulum við 
ekki gleyma því að hér á Íslandi er-

um við með flottustu fiskvinnslur í 
heimi. Ég kvika ekki frá þeirri 
skoðun og það er engin íslensk 
skreytni heldur staðreynd. Fyrir 
okkur í Marel hefur það reynst 
ómetanlegt að vinna með þessum 
flottu og framsæknu íslensku sjáv-
arútvegsfyrirtækjum við að þróa 
lausnir morgundagsins. Við 
vinnum í nánu samstarfi við okkar 
viðskiptavini og þetta samstarf hef-
ur í gegnum tíðina gefið af sér há-
tæknilausnir sem hafa svo farið út 
um allan heim og umbylt matvæla-
vinnslu á heimsvísu. Það gefur fyr-
irtæki eins og okkar mikil tækifæri 
í verkefnum út um allan heim,“ 
segir Guðbjörg Heiða Guðmunds-
dóttir.

marel.com

吀甀搀漀爀 爀愀昀最攀礀洀愀爀 ∠ 吀爀愀甀猀琀 最椀  㐀　 爀

匀欀漀爀爀椀 攀栀昀  ∠ 䈀氀搀猀栀昀椀 ㈀ ∠ 　 刀瘀欀 ∠ 㔀㜀㜀ⴀ㔀㔀 ∠ 眀眀眀⸀猀欀漀爀爀椀⸀椀猀

䠀氀攀猀氀甀琀欀椀 
㈀ 攀愀 ㈀㐀瘀  洀爀最甀洀 猀琀爀甀洀

䬀䰀섀刀䤀刀 촀 䈀섀吀䄀一䄀

䰀漀欀愀椀爀 匀يح爀甀 甀爀爀椀爀 䄀䜀䴀

  Sjálfvirkni er nú þegar orðin lykilorð í hátæknibúnaði í fiskvinnslu hjá Marel og verður leiðarstef í þróuninni til 
framtíðar. 
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Hafnir & skipaþjónusta

Í mars á þessu ári voru 40 ár 
liðin frá því Markús B. 
Þorgeirsson kynnti hugmynd 
sína Björgunarnetið Markús 
eða Markúsarnetið. Á næsta 
ári verða einnig 40 ár liðin frá 
því Hjálmar R. Bárðarson, 
þáverandi siglingamálastjóri, 
mælti með þeim um borð í 
skip á Íslandi og 35 ár frá því 
þau voru gerð að skyldu í 
íslenskum skipum 15 m 
löngum og stærri. Það eru því 
mikil tímamót í framleiðslu 
þessa mikilvæga öryggisbún-
aðar fyrir skip og hafnar-
mannvirki. Rúm 20 ár eru 
síðan Pétur Th. Pétursson setti 
á íslenskan markað síðustu 
útfærslu Markúsarnetanna, 
gerð MS, sem hafa síðan verið 
framleidd af fyrirtæki hans 
Markus Lifenet ehf.

„Markus Lifenet sérhæfir sig 
enn í dag í þróun og framleiðslu 
búnaðar til að bjarga fólki úr sjó og 
getur nú boðið allar tæknilausnir 
sem náð hafa markaðsfestu alþjóð-
lega. Þannig framleiðum við klifur-
net allt frá neyðarstigum upp í stór 
flóttanet af stærðinni 3 x 40 m og 
klifurnet með mismunandi sér-
lausnum, svo sem til að velta 

manni um borð, lyfta undir mann í 
láréttri stöðu og net sem gera kleift 
að slæða mann úr sjó,“ segir Pétur.

Framleiðsla samkvæmt 
alþjóðlegum stöðlum

Til þess að vera viðurkenndur aðili 
í þróun og framleiðslu á björgunar-
búnaði fyrir skip á alþjóðamarkaði 
er Markus Lifenet ehf. með gæða-
vottunina ISO 9001-2015 og 
vinnur eftir alþjóðlegum reglum og 
stöðlum sem eiga við um þróun, 
framleiðslu og eftirkaupaþjónustu 
(skoðunarþjónustu) við slíkan 
búnað. Þar sem um er að ræða al-
þjóðlegt frumkvöðlastarf á tækni-
sviði fyrirtækisins hefur Markus 
Lifenet ehf. orðið að vera virkur 
þátttakandi og oftast leiðandi í 
mótun alþjóðlegra reglna og staðla, 
s.s. SOLAS reglu III/17.1 Reco-
very of person(s) from water, sem 
er um kröfur um að skip hafi áætl-
anir og framkvæmdaferli um 
hvernig áhöfn skips á að standa að 
björgun manna úr sjó og hafi bún-
að til að bjarga fólki úr sjó sem 
virki við raunverulegar aðstæður og 
ISO 19898-2019 Means of reco-
very of person(s) from water, sem 
er um kröfur sem gerða eru til 
búnaðar sem ætlaður er til að 
bjarga fólki úr sjó og til framleið-
enda á slíkum búnaði.

Til þess að mæta áðurnefndum 

  Feðginin Rakel Ýr Pétursdóttir og Pétur Th. Pétursson við höfuðstöðvar Markus Lifenet. Rakel Ýr tekur nú við 
rekstri fyrirtækisins af föður sínum. 

Markúsarnetið í 40 ár
Tilboð til útgerða og hafna um endurnýjun og skoðanir Markúsarneta

Bryggjukeðjur og fylgihlutir
13, 16 og 19 mm

Björgunarbelti
Bjarghringir

Hús - Línur - Krókstjakar

Regatta
Harbour 906 flotúlpa

Markus björgunarnet

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Björgunarvörur fyrir hafnir
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kröfum segir Pétur að Markus 
Life net ehf. hafi komið sér upp al-
þjóðlegu skoðunarkerfi sem það 
muni innleiða hér á Íslandi í byrj-
un næsta árs. Þá bjóði fyrirtækið 
hafnaryfirvöldum og útgerðum 
endurnýjun á Markúsarnetum, 
sem eru eldri en 20 ára á góðum 
kjörum með það að markmiði að 
samræma öll Markúsarnetin í land-
inu og vottaða skoðun og upp-
færslu á MS gerðum Markúsar-
neta. „Í framhaldinu munum við 
fara fram á að öll Markúsarnet 
eldri en 5 ára komi til skoðunar á 5 
ára fresti þegar viðurkennt eftirlit 
er með netunum á bryggjusvæðum 

eða um borð í skipum, ella árlega 
ef ekki er hægt að sýna fram að 
slíkt eftirlit sé fyrir hendi“.

Einstakt tæki til að 
bjarga fólki úr sjó

Markúsarnetið er enn í dag ein-
stakt tæki til að bjarga fólki úr sjó. 
Það samanstendur af kastpoka, 
netstykki með hífistroffum, 3 lyfti-
línum og færanlegu geymsluhylki 
með leiðbeiningum. Í kastpokan-
um er mjög góð flotlínu með 
brjóstlykkju, sem henda má 20 m 
á jafnsléttu eða 10 m lengra en t.d. 
björgunarhring eða björgunarbelti. 
Línan er líka gerð sem öryggislína 
fyrir mann sem fer öðrum til bjarg-
ar og er hann þá tengdur í gegnum 
netið og lyftilínurnar við bryggj-

una eða skipið. Netstykkið er út-
búið flotum sem bera 10 kg (einn 
mann) og myndar sæti eða börur 
þegar maður fer í það eða er settur 
í það og eru hífistroffur á netinu til 
að hífa einn mann upp með krana. 
Lyftilínurnar þrjár eru með hnút-
um á 50 sm bili til að lyfta manni 
með handafli annað hvort í sitj-
andi, liggjandi eða standandi 
stöðu. Geymsluhylkið er færanlegt 
þannig að flytja má netið tilbúið til 
notkunar að lunningu hvar sem er 
á skipinu og getur einn maður 
þannig komið netinu til manns í 
sjó og í öryggi við skipshlið og 
tveir menn geta lyft manni á hand-
afli einu saman um borð eða nota 
má létta kranabómu til að hífa 
mann um borð.

Fjölbreyttar útfærslur 
Markúsarneta fyrir 

skip og hafnir
Markúsarnet eru selt með mis-
munandi löngum lyftilínum, 
MS.00 fyrir skútur, MS.02 fyrir 
minni báta með lunningu, MS.05 
fyrir hafnir og skip með minni en 
5 metra borðhæð, MS.10 fyrir skip 
með minni en 10 metra borðhæð, 
MS.20 fyrir skip með minni en 20 
metra borðhæð, MS.30 fyrir skip 
með minni en 30 metra borðhæð. 
Þannig er kastlínan, netstykkið 
eins í öllum gerðum Markúsarneta 
og hylkið eins í öðrum en MS.00 
og MS.02 sem eru afgreidd í tösk-
um. 

En það eru fleiri tímamót hjá 
Markus Lifnet ehf. því Pétur segir 

nú komið að kynslóðaskiptum. 
„Dóttir mín Rakel Ýr, sem hefur 
unnið með mér í fyrirtækinu s.l. 
10 ár, er nú tekin við rekstrinum 
og komið að leiðarlokum hjá mér í 
þessu verkefni eftir að hafa verið á 
vaktinni í 35 ár. Ég mun þó verða 
henni innan handar í tæknilegum 
viðfangsefnum og þeirri úttekt á 
Markúsarnetum í íslenskum höfn-
um og skipum sem er framundan. 
Því vil ég nota þetta tækifæri til að 
þakka velunnurum og samferða-
mönnum samstarfið í gegnum ár-
in,“ segir Pétur Th. Pétursson.

markuslifenet.com

  Þegar bjarga þarf fólki úr höfnum 
er öryggi í því að geta gripið til 
Markúsarnetsins. 

Betri 
gangur en 
á horfðist

Gangurinn í sjávarútvegi hef-
ur almennt verið betri en á 
horfðist í fyrstu þegar 
Covid-19 faraldurinn skall á 
og hefur það komið mörgum 
á óvart. Í ágúst spáði Seðla-
bankinn talsvert minni sam-
drætti í útflutningi á sjávaraf-
urðum í ár en hann hafði gert 
í maí. Skýringin er að útflutn-
ingur á sjávarafurðum á öðr-
um ársfjórðungi var framar 
vonum bankans. Hagstofa Ís-
lands hefur nú birt nýja þjóð-
hagsspá þar sem tekið er í 
svipaðan streng.

„Útflutningur sjávaraf-
urða var meiri á öðrum árs-
fjórðungi en gert var ráð fyr-
ir í síðustu þjóðhagsspá þrátt 
fyrir tæplega 12% samdrátt. 
Sala ferskra afurða gekk bet-
ur og veiði dróst minna sam-
an en áætlað var. Uppsjávar-
veiðar hafa auk þess gengið 
vel í haust og horfur fyrir ár-
ið í heild hafa batnað lítil-
lega frá þjóðhagsspá í júní,“ 
segir í þjóðhagsspánni. 

Góð og örugg siglingatæki eru nauðsynleg. 
Þá er ekki síður nauðsynlegt að viðhaldi þeirra 

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

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

Örugg fjarskipti

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

Heilsíða_sjávar_Sjávarútvegssýning  10/22/13  9:27 AM  Page 1

  Þó Covid-19 hafi komið 
niður á sjávarútvegi, líkt og 
öðrum atvinnugreinum, þá 
var bakslagið á fyrri hluta 
ársins minna en spáð hafði 
verið. 
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Innan flutningafyrirtækisins 
Jón og Margeir ehf. í Grinda-
vík er yfir hálfrar aldar 
reynsla í flutningi sjávaraf-
urða og þjónustu við út-
gerðarfyrirtæki. Margeir 
Jónsson, annar stofnenda 
fyrirtækisins og núverandi 
stjórnarformaður, hóf að 
starfa í þessum geira árið 
1970 en árið 1992 stofnaði 
hann flutningafyrirtækið Jón 
og Margeir ásamt syni sínum, 
Jóni Gunnari, sem er fram-
kvæmdastjóri þess í dag.

„Það er í raun ekkert til sem við 
leysum ekki þegar kemur að þjón-
ustu við útgerðarfyrirtækin,“ segir 
Jón Gunnar. „Við sækjum fiskinn 
hvert á land sem er, norður, austur 
og vestur, þangað sem skipin landa 
hverju sinni og keyrum til baka í 
frystihúsin hér í Grindavík. Við 
keyrum líka gáma til Eimskips og 
Samskips í Reykjavík auk þess að 
þjónusta þau fyrirtæki,“ bætir 
hann við.

Stærstu viðskiptavinir Jóns og 
Margeirs á þessu sviði eru útgerð-
arfyrirtæki Vísir, Þorbjörn og 
Gjögur. „Við sjáum um allan akst-
ur fyrir þessi fyrirtæki auk þess að 
starfa fyrir Nesfisk og Collagen,“ 
segir Jón Gunnar. 

  Feðgarnir Margeir Jónsson, stofnandi og stjórnarformaður Jóns og Margeirs ehf., Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri og Árni V. Margeirsson, 
stjórnarmaður.

Jón og Margeir ehf. í Grindavík

Ekkert til sem við leysum ekki

Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði  |  Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík

Hafðu 
samband

568 0100www.stolpigamar.is

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu

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

Rakaskiljur og blásara frá Heylo, rykvarnarkerfi frá ZIPWALL, 
og parket-og vinilklippur frá BULLET TOOLS.

  þurrgáma
  hitastýrða gáma  

  geymslugáma
  einangraða gáma

  fleti og tankgáma
  gáma með hliðaropnun

Stólpi Gámar fyrir atvinnulífið
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Starfsfólkið hryggjarstykkið 
í rekstrinum

Tækjakostur fyrirtækisins er mikill 
og er þar leitast eftir að sinna öll-
um verkefnum í flutningi. „Við er-
um með 12 dráttarbíla, tvo krana-
bíla, átta kælivagna og alls konar 
gerðir vagna, gámalyftur og fleira,“ 
segir Jón Gunnar. Fyrirtækið legg-
ur einnig mikið upp úr hreinlæti 
tækjanna og hefur því sett upp 
fullkomna þvottaaðstöðu. Þá er 
fyrirtækið einnig með gröfur, jarð-
ýtur og valtara fyrir annars konar 
þjónustu sem og dekkjaverkstæði í 
húsnæði fyrirtækisins í Grindavík.

Hann segir að bílarnir séu orðn-
ir betri í dag og munar þar miklu 
um betri aðbúnað. „Hluta árs eru 
skipin mikið á veiðum fyrir norðan 
og austan og þá þarf að sækja fisk-
inn langa leið og koma við í 
nokkrum bæjarfélögum. Þá þurfa 
bílstjórnir okkar jafnvel að sofa úti 
á landi þrjár, fjórar, fimm nætur í 
viku,“ segir Jón Gunnar og bætir 
við að þá sé mikilvægt að það fari 
vel um bílstjórann svo að hægt sé 
að koma vörunni á áfangastað eins 
hratt og örugglega og mögulegt er. 

Í geira sem þessum er mann-
auðurinn mikilvægasti hlekkurinn 
og Jón Gunnar segist einstaklega 
vel settur hvað það varðar. Hjá fyr-
irtækinu starfa 18 manns, 16 bíl-
stjórar og tveir starfsmenn á skrif-
stofu. „Við erum með hrikalega 
góða starfsmenn. Starfsfólkið er 
auðvitað hryggjarstykkið í rekstrin-
um því þetta starf getur tekið á,“ 
segir Jón Gunnar að lokum.

jonogmargeir.is

Allt til fiskveiða

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Við bjóðum öll veiðarfæri og tengdan búnað sem þarf um borð í íslensk fiskiskip. Höfum á lager baujuljós, 
straumbelgi, niðurleggjara, króka, beitu, línufæri og margt fleira. 

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið 
og þjónustuna!

  Bílaflotinn á bryggjunni í Grindavík.   Löndun úr fiskiskipi með bílkrana. 

  Smábátur tekinn á land. 
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EFLA vinnur að verkefnum 
sem snúa að tengingum skipa 
í höfnum við landrafmagn 
sem spara þannig keyrslu 
ljósavéla skipanna sem keyra 
annars á olíu við bryggju 
meðan á landlegu stendur. 
Brynjar Bragason, rafmagns-
tæknifræðingur hjá EFLU, 
telur raunhæft að innan fárra 
ára nýti flutningaskip, ferjur 
og fiskiskip landtengingar 
með þessum hætti en lengra 
sé í að slíkt verði í boði fyrir 
skemmtiferðaskip og í raun sé 
óraunhæft að tengja þau allra 
stærstu vegna þess hversu 
mikla orku þau þurfa og 
viðamikla uppbyggingu 
rafdreifikerfa í landi.

Stutt í landtengingar flutn-
ingaskipa og Norrænu 

„Við hjá EFLU erum að vinna að 
nokkrum verkefnum á þessu sviði, 
sem dæmi landtengingu fyrir flutn-
ingaskip Eimskips, Samskips,Nor-
rænu á Seyðisfirði og vonast ég til 
að þau verði öll að veruleika á 
næsta ári. Einnig erum við að 
vinna að tengingu í höfninni á 
Norðfirði sem ný uppsjávarskip 
Síldarvinnslunnar og Samherja 
koma til með að geta nýtt sér,“ 
segir Brynjar. EFLA hefur einnig 
komið að útfærslu landtenginga 
fyrir nýjan Herjólf. Brynjar segir 
að Landhelgisgæslan hafi um 
nokkurra ára skeið tengt sín skip 
landrafmagni og einnig eru nýjustu 
togarar Brims hf. þannig búnir að 
þeir tengjast bæði við rafmagn og 
heitt vatn í landlegum. Rafmagns-
tengingar hafa því verið þekktar í 
höfnum hér á landi þó vissulega sé 
vakning og aukinn áhugi á þeim í 
höfnum landsins og hjá útgerðum. 

Brynjar bendir á að orkuþörf 
skipa við bryggju sé mjög mismun-
andi. Skipin þurfa orku til að keyra 
hitakerfi, ljós og rafbúnað. Síðan 
þurfa t.d. flutningaskip meiri orku 

vegna frysti- og kæligáma um 
borð, uppsjávarskip nota viðbótar-
rafmagn vegna búnaðar sem keyrð-

ur er til að landa afla beint í verk-
smiðjur og þannig mætti áfram 
telja.

„Við eigum næga orku í kerfinu 
til að leysa landtengingar fyrir ferj-
ur, flutningaskip og fiskiskip, þó 

vera kunni að á einstaka stað á 
landinu séu einhverjir flöskuhálsar 
sem hægt er að leysa. Aftur á móti 
höfum við ekki tiltæka innviði í 
rafdreifikerfunum til að mæta þörf 
skemmtiferðaskipanna, nema þá 
þeirra minnstu,“ segir Brynjar. 

Orkuskipti hafna ganga 
lengra

Gera þarf greinarmun á landteng-
ingum skipa og orkuskiptum í 
höfnum. Þetta segir Brynjar til út-
skýringar að séu tvö aðskilin mál.

„Í landtengingum skipa felst að 
þau þurfa ekki að brenna olíu við 
bryggju til upphitunar eða raf-
magnsnotkunar um borð. Hin eig-
inlegu orkuskipti hafna ganga mun 
lengra og felast í því þegar koma 
ný skip sem nota rafmagn eða aðra 
orkugjafa en olíu til siglinga og fá 
þá „áfyllingu“ eða hleðslu í höfn-
unum í stað olíu áður. Dæmi um 
þetta er nýi Herjólfur sem knúinn 
er rafmagni. Hér hjá EFLU höfum 
við verið að skoða ýmsar orku-
skiptalausnir í höfnum í framtíð-
inni, bæði hvað varðar afhendingu 
á rafmagni eða orkugjöfum á borð 
við t.d. vetni en skip í framtíðinni 
gætu orðið með einhvers konar 
blöndu af þessum orkugjöfum. 
Enn eru þessi mál á frumstigi en 
við sjáum fyrir okkur að við hönn-
un nýrra skipa muni eigendur gera 
ráð fyrir þessum lausnum í búnaði 
um borð. Hvenær við svo sjáum ís-
lenskt fiskiskip knúið vetni halda 
til veiða þori ég ekki að spá fyrir 
um en þess verður ekki langt að 
bíða að við sjáum fyrstu tilraunir 
með vetnisknúinn bát hér á landi,“ 
segir Brynjar og játar því aðspurð-
ur að eigendur skipa séu áhuga-
samir um þessa framtíð. 

„Fyrirtæki vilja vera umhverfis-
vænni í sinni starfsemi. Með raf-
væðingu hafna og skipa er hægt að 
minnka kolefnisspor skipaflotans 
með því að draga úr brennslu ol-
íu,“ segir Brynjar að lokum.

efla.is

  Brynjar Bragason, rafmagnstæknifræðingur hjá EFLU.

  Brynjar telur þess ekki langt að bíða að fiskiskip, flutningaskip og ferjur hér á landi geti almennt nýtt sér land-
tengingar við raforkukerfið í höfnum. 

  Eftir því sem fleiri skip og bátar tengjast rafmagni í landi dregur úr 
brennslu olíu við bryggju.

Landtengingar skipa við bryggju í stað olíubrennslu
Rætt við Brynjar Bragason, rafmagnstæknifræðing hjá EFLU um verkefni fyrirtækisins 

tengd landtengingum og orkuskiptum í höfnum
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„Við þjónustum hafnirnar 
með allan hefðbundinn 
björgunarbúnað, þ.e. bjarg-
hringi, bjarghringjalínur, 
björgunarnet, bjóðum t.d. 
Markúsarnetið og Björgvins-
beltið sem hvort tveggja eru 
íslensk framleiðsla. Dæmi um 
aðrar vörur frá okkur sem 
mikið eru notaðar hjá höfn-
unum eru bryggjukeðjur sem 
festa saman dekk utan á 
viðleguköntum. Þær eigum 
við í mörgum gerðum og 
styrkleikum eftir því sem við 
á hverju sinni, sem og alla 
lása og aukahluti fyrir 
bryggjukeðjurnar. Það skiptir 
miklu máli að notaðar séu 
keðjur og aukahlutir af réttum 
styrkleika, hvorki of sterkar 
keðjur né of veikar. Í hverri 
höfn eru mörg hundruð 
metrar af þessum keðjum,“ 
segir Hjörtur Cýrusson, 
deildarstjóri björgunardeildar 
Ísfells ehf. sem hefur langa 
reynslu af þjónustu við 
hafnirnar á þessu sviði. 

Nýtt bjarghringjahús í boði
Sagt er til um í lögum og reglu-
gerðum hvaða öryggisbúnaður 
skuli vera til staðar í höfnum. 

Ákveðinn fjöldi bjarghringja þarf 
að vera til staðar en fjöldinn er 
mismunandi eftir stærð hafna. 
Einnig þarf að vera mannhaki eða 
krókstjaki, sem og björgunarnet. 
Skoðunaraðilar fylgjast með að 
búnaðurinn sé til staðar við hafn-
irnar samkvæmt reglum og einnig 
er ástand búnaðarins skoðað reglu-
lega. 

„Allt gengur þetta út á að ná 
fólki fljótt og vel úr sjónum í höfn-
inni ef á þarf að halda. Þessi bún-
aður gengur úr sér eins og annað 
og þarfnast endurnýjunar við 
þannig að hafnirnar hafa oft sam-
band við okkur þegar komið er að 
endurnýjun,“ segir Hjörtur. 

Þó búnaðurinn hafi ekki tekið 
miklum breytingum í gegnum árin 
þá nefnir Hjörtur nýjung sem Ísfell 
hefur nú að bjóða sem er ný gerð 
af bjarghringjahúsum. „Við hófum 
í fyrra innflutning á þessum nýju 
bjarghringjahúsum og höfum nú 
þegar selt mörg slík til hafnanna. 
Þetta eru vönduð hús sem verja 
bjarghringina vel fyrir sólinni og 
veðrum,“ segir Hjörtur. 

Flotfatnaður fyrir 
hafnastarfsmenn

Ísfell selur einnig flotfatnað sem 
mikið er notaður af starfsmönnum 
hafna, hafnsögumönnum og öðru 
starfsfólki sem vinnur á hafnar-
svæðunum. „Okkar flotfatnaður er 

þrautreyndur og vandaður og kem-
ur frá norska fyrirtækinu Regatta 
AS, sem þrátt fyrir nafnið á ekkert 
skylt við samnefnt fyrirtæki í Bret-
landi sem framleiðir útivistarfatn-
að. Regatta flotfatnaðurinn er ein-
staklega léttur miðað við annan 
flotfatnað og því þægilegur vinnu-

fatnaður á hafnarsvæðum. Regatta 
AS er með einkaleyfi á flotinu sem 
þeir nota í sinn flotfatnað sem 
bæði skapar góða einangrun og 
gott flot sem að jafnaði er helmingi 
meira en staðall segir til um. Sem 
dæmi þá er flotúlpan frá Regatta í 
Noregi aðeins um eitt kíló að 

þyngd. Þetta er fatnaður sem við 
höfum líka selt mikið af til t.d. 
ferðaþjónustufyrirtækja en til hafn-
anna höfum við mikið selt af úlp-
um sem við merkjum með nafni 
viðkomandi hafnar,“ segir Hjörtur. 

isfell.is

  Ísfell býður nú nýja gerð af bjarghringjahúsum sem hentug eru á hafnarsvæðin. 

Ísfell ehf. 

Allur öryggisbúnaður fyrir hafnirnar



Hvalur hf.
Reykjavíkurvegi 48
220 Hafnarfjörður

Viðarhöfða 6 - Reykjavík

Félag
skipstjórnar-
manna

Darri ehf. – HarðfiskverkunSEAFOOD

Introducing a revolutionary 
sanitation solution

Fiskmarkaður 
Þórshafnar ehf.

AGS fiskmarkaður
Grímsey

Sjávarútvegur í fararbroddi
í íslensku atvinnulífi
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Kerfi til meðhöndlunar á svartolíu.
Nauðsynlegur búnaður fyrir vélar 
sem brenna svartolíu til að tryggja 
að olían sé með rétta seigju og 
þrýsting í olíuverkinu. Fjarlægir 
óæskileg aukaefni úr olíunni     
sem hafa áhrif á vélbúnaðinn.

Varma og vélaverk er samstarfsaðili Alfa Laval á 
búnaði fyrir skip og fyrir matvælaframleiðslu. 

Varma og vélaverk býður lausnir fyrir meðhöndlun 
á olíu til að tryggja öruggan rekstur vélbúnaðar og 
til að minnka viðhald. Jafnframt tryggir nýjasta 
þróun í ALCAP með S-skilvindum að nýting á olíu 
er í hámarki.

Vara- og íhlutir fyrir Alfa Laval vélbúnað eru 
sérframleiddir til að mæta sérstaklega háum kröfum 
um nákvæmni og endingu. 

Til að ná hámarksárangri er því nauðsynlegt að nota 
upprunavarahlutina GENUINE spare 
pasts frá Alfa Laval.

Til framleiðslu á hágæðaneyslu-
vatni úr sjó. Hagkvæmir í notkun á 
glatvarma frá vélum. Unnt er að 
þrífa plötur án þess að taka eimara 
í sundur. Fæst í ýmsum stærðum.

Bentone kynditæki af öllum 
stærðum ásamt þjónustu við 
kynditæki.

Skilvindur fyrir smurolíu, gasolíu 
og svartolíu sem mæta 
hörðustu kröfum vélafram-
leiðanda og tryggja öruggan 
rekstur á vélbúnaði.

Sjálfhreinsandi olíusíur (Moatti). 
Hágæða síur með bakskolun sem 
hafa lítið þrýstifall.

Fyrir sjó/vatn/olíur eða aðra vökva.
Há nýting, sveigjanleiki og lítil 
plássþörf.

Boosterar fyrir svartolíu

Plötuvarmaskiptar

Ferskvatnseimarar

Olíusíur

Bentone kynditæki

Skilvindur

BETRI HREINSUN Á OLÍU
ÖRUGGARI REKSTUR
MINNA VIÐHALD

KSB dælur og lokar

Knarrarvogi 4  104 Reykjavík  Sími 585 1070  
vov@vov.is  www.varmaverk.is

Varma og vélaverk og Alfa Laval

Þjónustusími 585 1070

Hafnir & skipaþjónusta

Lífríki hafsins og auðlindir 
þess eru Íslendingum mikil-
vægar, en því miður hefur 
umgengni okkar ekki alltaf 
stuðlað að verndun hafsins. 
Orðatiltækið „lengi tekur 
sjórinn“ þekktist vel hér á 
árum áður, en sem betur fer 
eru önnur viðhorf uppi í dag, 
enda hafa menn áttað sig á 
skaðlegum umhverfisáhrifum 
þess að losa rusl og önnur 
mengandi efni í sjó. Mengun 
hafsins getur haft víðtæk 
áhrif, þar sem breyting á 
efnasamsetningu og lífríki 
hafsins hefur ekki bara áhrif á 
veiðar og afkomu fólks heldur 
í raun allt líf á jörðinni. 

Almennt er losun úrgangs í haf-
ið bönnuð samkvæmt lögum og 
eiga öll skip að skila úrgangi og 
farmleifum í land. Til að það sé 
unnt þarf að tryggja að hægt sé að 
taka á móti þeim úrgangi og er 
hafnaryfirvöldum því skylt að 
koma upp viðunandi aðstöðu fyrir 
móttöku úrgangs frá skipum. Skal 
aðstaðan miðast við þarfir skipa er 
jafnan koma í viðkomandi höfn. 
Hafnir þurfa að skila inn áætlun til 
Umhverfisstofnunar á þriggja ára 
fresti þar sem gera þarf ítarlega 
grein fyrir því hvernig móttöku úr-
gangs er háttað og skal áætlunin 
vera staðfest af Umhverfisstofnun. 
Markmiðið er að vernda umhverfi 
sjávar og koma í veg fyrir losun úr-
gangs og farmleifa í sjó frá skipum.

Eitt af mörgum verkefnum Um-
hverfisstofnunar er að hafa eftirlit 
með móttökuaðstöðu fyrir úrgang 
frá skipum í höfnum. Það verkefni 
hófst árið 2015 og er gert ráð fyrir 
að farið sé í eftirlit í allar hafnir á 
fimm ára fresti. Því er nú verið að 
byrja á öðrum hring í eftirlitinu. 
Ánægjulegt er hversu áhugasamir 
starfsmenn hafna almennt eru um 
umhverfismál í sínum höfnum. 
Frávik sem koma fram við eftirlitið 
hafa í fáum tilfellum verið alvarleg, 
einna helst að þau hafi varðað yfir-
ferð tilkynninga um losun úrgangs 
sem höfnunum berast og skráningu 
upplýsinga. Móttökuaðstaða hafna 
er því almennt til fyrirmyndar. 
Ánægjulegt er að segja frá því að 
niðurstaða eftirlits í ár hefur verið 
sú að frávikum hefur almennt verið 
að fækka. 

Umhverfisstofnun hefur verið í 
góðu samstarfi við hafnir vegna 
mengunaróhappa í höfnum, en 
viðbrögð við mengun innan hafn-
arsvæða eru á ábyrgð hafna. Hafn-
arstjóri getur þó kallað eftir aðstoð 
Umhverfisstofnunar telji hann 
ástæðu til. Þetta samstarf fer ekki 
síst í gegnum mengunarvarnarráð 
hafna en starfsmaður Umhverfis-
stofnunar er einnig starfsmaður 
ráðsins.

Mikilvægt er að Umhverfis-
stofnun berist tilkynningar um 
mengun í umhverfi sjávar og 
ábendingar um brotalamir við mót-
töku og meðhöndlun úrgangs frá 
skipum. Hægt er að koma á fram-
færi ábendingu um ófullnægjandi 
móttökuaðstöðu fyrir úrgang í 
höfnum með því að fylla út þar til 
gert eyðublað sem er að finna á 
heimasíðu Umhverfisstofnunar. Í 
gegnum heimasíðu stofnunarinnar 
er einnig hægt að tilkynna um 
mengunaróhöpp.

ust.is

  Höfnum er skylt að hafa viðundandi aðstöðu fyrir úrgang frá skipum 
og segir Umhverfisstofnun starfsmenn hafna almennt áhugasama um 
umhverfismál í sínum höfnum. „Móttökuaðstaða hafna er því almennt til 
fyrirmyndar,“ segir í greininni. 

  Olía er meðal þess úrgangs sem til felllur í skipum og hér má sjá tank 
fyrir þann úrgang. 

Sjórinn tekur ekki endalaust við
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Hafnir & skipaþjónusta

Lengingu Tangabryggju á 
Akureyri er nýlokið en við 
þessa framkvæmd lengdust 
viðlegukantar Akureyrar-
hafnar um rúmlega 190 
metra. Pétur Ólafsson, 
hafnarstjóri, segir þessa 
framkvæmd mikla byltingu í 
þjónustu hafnarinnar, bæði 
hvað varðar lengingu viðlegu-
kanta en ekki síður þá 
stórauknu möguleika sem 
opnist til að bjóða skipum 
landtengingu við rafmagn. 

Verkefni sumarsins var að ganga 
frá lögnum í bryggjunni, bæði 
vatns- og rafmagnslögnum, steypa 
upp veituhús og steypa þekju 
bryggjunnar sem er um 4500 fer-
metrar. Öllum þessum verkþáttum 
er nú lokið en í vetur verður unnið 

áfram í frágangi á þeim búnaði 
sem gerir skipum kleift að tengjast 
landrafmagni. 

Pétur segir að skipta megi raf-
magnstengingarhluta verkefnisins 
upp í þrjá áfanga. Þeim fyrsta er að 
ljúka með lagningu strengja og 

ídráttarröra í bryggjuna, uppsteypu 
veituhúss og frágangi á tengirým-
um í bryggjunni. „Við erum kom-
in með stofnlögn frá Norðurorku 
að veituhúsinu við bryggjuna en 
næsti áfangi verður að koma fyrir 
spenni í húsinu, rafmagnstöflu og 

ganga frá öllum teningum í hús-
inu, sem og tenglabúnaði í brunn-
um í bryggjunni þar sem skipin 
tengja sig. Við vonumst til að þeim 
verkþáttum ljúki í vetur og þar 
með getum við boðið skipum allt 
upp í minni skemmtiferðaskip sem 

nota lágspennu til að tengjast raf-
magnskerfinu í landi. Það er mjög 
mikil þróun að eiga sér stað í þessu 
málum núna og mikill áhugi hjá 
útgerðum en með tilkomu Tanga-
bryggjunnar og þessa búnaðar höf-
um við hjá Akureyrarhöfn stigið 
stórt skref á þessu sviði. Þriðji 
áfangi yrði síðan að bjóða stærri 
notendum háspennutengingu en 
það er mjög kostnaðarsamt skref 
og lengra í að við náum þeim 
áfanga,“ segir Pétur. 

Heildarkostnaður við lengingu 
Tangabryggju er kominn yfir hálf-
an milljarð króna. Höfnin fékk í 
vor sérstakt framlag úr fjárfesting-
arátaki ríkisstjórnarinnar vegna 
Covid-19 til rafvæðingar hafnar-
innar sem nemur tæpum 44 millj-
ónum króna. 

port.is

  Pétur Ólafsson, hafnarstjóri Akureyrarhafnar.   Unnið við einn af þremur tengibrunnum í nýju Tangabryggjunni þar 
sem skip koma til með að geta tengt sig við rafmagn meðan á landlegu 
stendur. 

  Horft yfir Tangabryggju og Oddeyrarbryggju sem nú eru samtengdar eftir að framkvæmdum við lengingu Tanga-
bryggju lauk. Viðlegukantar Akureyrarhafnar lengdust við þetta um rúma 190 metra. Mynd: Akureyrarhöfn/Hilmar Friðjónsson

Lenging Tangabryggju mikil
bylting fyrir Akureyrarhöfn

búnaður til landtengingar skipa tilbúinn síðla vetrar
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Í ár fagna MD Vélar 30 ára 
rekstrarafmæli. Margt hefur 
gerst í áranna rás en grunnur 
rekstrarins er þó alltaf sá 
sami, sala vélbúnaðar, vara-
hluta, viðhald og ráðgjöf. Frá 
upphafi hafa MD Vélar verið 
með umboð fyrir Mitsubishi 
diesel vélar sem hafa verið 
aðalsmerki fyrirtækisins. 
Eftir 30 ára samstarf hefur 
byggst upp ómetanleg þekk-
ing og reynsla. Mitsubishi 
býður breitt úrval aðal- og 
ljósavéla og eru þær fram-
leiddar samkvæmt ströngustu 
kröfum allra helstu flokk-
unarfélaga og háum stöðlum. 
Einnig bjóðast nær allar 
skipavélar yfir 130 kW með 
IMO Tier II og nánast allar 
með IMO Tier III. 

„Frá upphafi hefur áhersla okk-
ar verið fólgin í að bjóða hágæða 
vörur, þjónustu og ráðgjöf með 
þarfir viðskiptavina okkar að leið-
arljósi. Heiðarleiki og gott samstarf 
við okkar viðskiptavini er okkur 
mjög mikilvægt og hefur það skilað 
sér í gagnkvæmu trausti og lang-
tíma samstarfi við marga af okkar 
góðu viðskiptavinum,“ segir Laila 
Björk Hjaltadóttir fjármála- og 
viðskiptastjóri MD Véla. 

„MD Vélar selur þó ekki ein-
göngu vörur frá Mitsubishi heldur 
erum við einnig með stórt birgja-
net, við seljum og þjónustum túrb-
ínur, rafala, kæla, gíra, skrúfubún-
að og þenslutengi svo eitthvað sé 
nefnt, bæði til sjós og lands. Einn-
ig erum við með mjög vel búið 
verkstæði.“

Á afmælisárinu varð breyting í 
fyrirtækinu. Hún fólst í því að 
fyrrverandi starfsmaður, Kári Jóns-
son, gekk aftur til liðs við MD 
Vélar og nú sem meðeigandi. Kári 
er 33 ára vélvirki að mennt með 
mikla reynslu og hæfni á sínu sviði. 
Kári kemur inn sem rekstrarstjóri 
MD Véla og hefur meðal annars 
tekið yfir umsjón með öllu við-
haldi sem gerir það að verkum að 
nú getum við boðið enn betri 
þjónustu í viðhaldi, bæði á verk-
stæði okkar eða hjá viðskiptavinin-

um hvar sem er á landinu og jafn-
vel erlendis ef óskað er. 

Með innkomu nýs meðeiganda 
var ákveðið að stofna nýtt félag á 
nýrri kennitölu fyrir reksturinn og 
tók sú kennitala yfir nafn MD 
Véla. Gömlu kennitölunni verður 
samt áfram haldið fyrir fasteignir 
félagsins. Þetta var gert til að ein-
falda ferlið og til þess að þessar 
breytingar hefðu sem minnsta 
röskun í för með sér fyrir okkar 
viðskiptavini, segir Laila Björk. 

„Við viljum þakka okkar dyggu 
viðskiptavinum og birgjum fyrir 
samstarfið á síðastliðnum 30 árum 
og hlökkum til áframhaldandi 
samstarfs.“

mdvelar.is

  Kynslóðaskipti eru að verða í MD Vélum. Kári Jónsson, vélvirki og nýr 
meðeigandi í fyrirtækinu er hér ásamt Hjalta Sigfússon, stofnanda fyrir-
tækisins.

MD Vélar 30 ára 
Nýr meðeigandi og björt framtíð

Minnsta olíu-
notkun fá upp-
hafi mælinga

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
birtu á dögunum samantekt um 
olíunotkun í sjávarútvegi, 
byggða á tölum Orkustofnunar 
um olíunotkun eftir atvinnu-
greinum. Þar kemur fram að 
hún nam 129 þúsund tonnum á 
árinu 2019 sem er minnsta 
notkun frá upphafi mælinga 
sem ná aftur til ársins 1982. 

Í samantekt SFS segir að ol-
íunotkun í sjávarútvegi sé vissu-
lega háð framleiðslu á hverjum 
tíma, þ.e. veiðum og vinnslu. 
Samdrátturinn í olíunotkun 
hafi þó verið umfram þann 
samdrátt sem var í útflutnings-
framleiðslu á árinu 2019 frá 
fyrra ári en hún dróst saman um 
rúm 7%. Samdráttinn megi að 
stórum hluta rekja til loðnu-
brests, sem komi heim og sam-
an við þann mikla samdrátt sem 
var í olíunotkun fiskimjölsverk-
smiðja. 
Í samantektinni segir að olíu-
notkun hafi dregist nær stöðugt 
saman frá miðjum tíunda áratug 
síðustu aldar á sama tíma og út-
flutningsframleiðsla sveiflist á 
nokkuð þröngu bili. „Það þýðir 
að sjávarútvegur hefur notað 
helmingi minna af olíu við að 
veiða og vinna sama magn en 
hann gerði á síðustu árum fyrir 
aldamótin. Með öðrum orðum 
þýðir það að íslenskum sjávarút-
vegsfyrirtækjum hefur tekist að 
draga úr olíunotkun án þess að 
það komi niður á framleiðslu og 
gott betur.“
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Maður vikunnar að þessu sinni 
byrjaði að vinna í fiskeldi í Noregi 
ári fyrir fermingu. Síðustu misserin 
hefur hann verið vinnslustjóri Út-
gerðarfélags Akureyringa en starfar 
nú á upplýsingatæknisviði Sam-
herja. Hann langar til Suður-Am-
eríku en ætlar samt næst í frí til 
Ástralíu.

Nafn: 
Kristján Sindri Gunnarsson. 
Hvaðan ertu?
Er frá Akureyri en bjó í fjögur 

ár á Ísafirði og fjögur ár í litlum bæ 
fyrir utan Stavanger í Noregi. 

Fjölskylduhagir? 
Ég á dóttur að nafni Emilía 

Mist. 
Hvar starfar þú núna?
Var vinnslustjóri ÚA en skipti 

um starf fyrir mánuði síðan og 
starfa nú á upplýsingatæknisviði 

Samherja með áherslu á hugbúnað 
tengdum vinnslunni, m.a. búnaði 
frá Marel og Völku. 

Hvenær hófst þú vinnu við 
sjávarútveg?

Byrjaði ári fyrir fermingu á 

kassa lager hjá Marine Harvest í 
Hjelmeland í Noregi. Því hefur 
alltaf verið stutt í áhuga á fiskeldi 
hjá mér. 

Hvað er það skemmtilegasta við 
að vinna við íslenskan sjávarútveg? 

Fjölbreytileikinn og þessi hraða 
þróun sem hefur orðið að veruleika 
síðustu ár. 

En það erfiðasta? 
Bara gaman þegar það er erfitt 

en þá er skemmtilegra að leysa úr 
vandanum. 

Hvað er það skrýtnasta sem þú 
hefur lent í í störfum þínum? 

Þegar ég var 17 ára braut ég 
báðar pípur í framhandleggnum 
við vinnu og hef alltaf vandað til 
verka eftir það. 

Hver eftirminnilegasti vinnufé-
lagi þinn? 

Þeir hafa verið margir en ef ég 

þarf að nefna einn þá er það Jakob 
Atlason. Alveg óheflaður persónu-
leiki sem lætur allt flakka en er á 
sama tíma svo indæll. 

Hver eru áhugamál þín?
Fótboltinn er alltaf efstur en 

golf fylgir fast á eftir. Síðan það 
klassíska; fjölskylda, vinir, 
skemmta sér, spila og ferðast. 

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? 

Ekki hægt að klúðra lasagne en 
að sama skapi ef rétt er gert þá get-
ur það verið ómótstæðilegt. 

Hvert færir þú í draumfríið? 
Suður-Ameríka heillar en næsta 

frí er planað aftur til Ástralíu. Ætli 
það sé ekki bara draumurinn núna 
að komast aftur eitthvert í frí. 

Maður vikunnar er fastur liður 
á audlindin.is

HIN HLIÐIN Bara gaman þegar það er erfitt

Hafnir & skipaþjónusta

„Við sjáum mikil tækifæri í að 
byggja ofan á þann grunn sem 
Klaki hefur lagt á undan-
förnum árum, þróa áfram 
tækjabúnaðinn sem við 
framleiðum, auka sjálfvirkni, 
nýta nútíma tækni til að gera 
stjórnun búnaðarins auðveld-
ari, auka nýsköpun í okkar 
framleiðslu og geta boðið upp 
á alsjálfvirkar lausnir og 
róbóta,“ segja verkfræðing-
arnir Óskar Pétursson og Páll 
S. Helgason sem á síðasta ári 
gengu til liðs við þá bræður 
Berg og Lárus Ólafssyni í 
eigendahópi Klaka ehf. í 
Kópavogi. Fyrirtækið sérhæfir 
sig í framleiðslu á ryðfríum 
tækjum og búnaði fyrir 
sjávarútveg og aðrar greinar. 

Nýir möguleikar í tækjafram-
leiðslu og aukin áhersla á 

þróun
„Við vorum svo heppnir að kynn-
ast þeim Bergi og Lárusi sem þró-
aðist þannig að við komum 
inn í reksturinn í fyrra. Þeir 
hafa rekið Klaka síðustu 20 
ár og starfa hér áfram svo 
lengi sem þeir 
vilja sjálfir. Að 
okkar mati 
nýtist okkar 
menntun og 
þekking vel til 
að byggja ofan 
á það sem fyrir 
er,“ segja þeir 
Óskar og Páll 
sem báðir eru verk-
fræðingar og vél-
fræðingar. Páll er 
menntaður róbóta-
verkfræðingur en 
Óskar menntaður 
rafmagnsverkfræðingur 
og forritari. 

„Klaki hefur í nærri hálfa öld 
framleitt vélbúnað, færibönd og 
ýmiskonar sérlausnir. Við höfum 
vel búna stálsmiðju og með inn-
komu okkar þá verður getan í 
tækjaframleiðslu enn meiri en áð-
ur,“ segir Páll en sem dæmi um 
vinnslubúnað sem Klaki framleiðir 
má nefna færibönd, fiskidælur, 
fiskilyftur, úrsláttarvélar og frysti-
pönnur. Einnig sinnir fyrirtækið 
ýmissi sérsmíði og nú hafa bæst við 
ný gerð stillanlegra vinnupalla og 
ýmsar lausnir í stjórnbúnaði. Klaki 
mun á næstunni auka úrval sjálf-
virkra lausna ásamt því að geta 
boðið viðskiptavinum sínum upp á 
uppsetningu róbóta af ýmsum 
gerðum. 

„Fyrirtækið er þekkt fyrir að 
framleiða einfaldan og traustan 
búnað sem hefur enst vel við krefj-

andi aðstæður sem eru t.d. í skip-
um og fiskvinnslum,“ segir Páll. 

Millidekksbúnaður í nýjan 
Baldvin Njálsson GK

„Það er mikið að gera hjá okkur og 
búið að vera síðustu mánuði. Þar 
ber hæst smíði á búnaði fyrir milli-
dekk í nýjan frystitogara Nesfisks 
hf., Baldvin Njálsson GK. Okkar 
þáttur er framleiðsla á öllum færi-
böndum og stórum hluta búnaðar 
á millidekkinu, þ.e. frá móttöku að 
flokkun, að frátöldum hausurum, 
roðdráttarvélum og flökunarvél. Í 
okkar búnaði í verkinu nýtum við 
einmitt þá þekkingu sem við höf-
um á stjórnbúnaði í þeim tilgangi 
auðvelda vinnuna og yfirsýn þeirra 
sem starfa við vinnslukerfið,“ segir 
Óskar. 

Byltingarkenndar lestar-
lausnir í þróun

Hann segir að Klaki vinni nú að 
hönnun á nýjum lestarkerfum fyrir 
skip sem eru með ker í lestum. 
„Kerfið byggist á búnaði sem 
hjálpar til við flutning á tómum 
kerum í lest. Við þekkjum það 
báðir af vinnu á sjó að lestarvinnan 
er erfið og kerin eru þyngri en áð-
ur. Útfærslan er blanda af færi-
böndum til að flytja afurðina og 
því sem við köllum Karakött, sem 
er búnaður sem auðveldar hásetum 
til muna að meðhöndla og færa til 
ker. Við stefnum að því að þetta 
kerfi verði í boði frá okkur síðari 
hluta næsta árs,“ segir Óskar. 

klaki.is

  Páll S. Helgason og Óskar Pétursson eru nú meðal hluthafa í Klaka og segja mikil tækifæri til að byggja ofan á þann grunn sem fyrirtækið hefur lagt á 
undanförnum áratugum í framleiðslu sinni á tækjabúnaði. 

  Feðginin Kristján Sindri og Emilía Mist.

Nýr kafli í 48 ára sögu Klaka
Vél- og verkfræðingarnir Óskar Pétursson og Páll S. Helgason hafa 

bæst í hlutahafahóp Klaka ehf. í Kópavogi

  Vél frá Klaka sem slær sjálfvirkt 
úr frystipönnum. 
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Þantroll

Helix þantæknin er einkaleyf isvarin

Þantæknin

HELIX

Streymi yfir kaðal fer lengri leið.
Meiri hraði = Minni þrýstingur
Streymi yfir kaðal fer lengri leið.
Meiri hraði = Minni þrýstingur

Þankraftur

Streymi undir kaðal fer styttri leið.
Minni hraði = Meiri þrýstingur

.Opnast fljótt við kast.Meiri opnun í togi.Heldur lögun vel í beygjum.Hljóðbylgjur beinast innávið
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ALLA LEIÐ

440 1000      n1.is

Þjónusta alla leið
á sjó og landi

Þétt net þjónustu
N1 þjónar íslenskum sjávarútvegi með þéttu neti afgreiðslustaða
um allt land og sér sjávarútvegsfyrirtækjum, stórum og smáum,
fyrir eldsneyti, smurolíu, efnavöru og vönduðum vinnufatnaði.

Verslanir N1 um land allt


