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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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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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L Í M M I ÐA P R E N T U N UMBÚÐALAUSNIR

UMBÚÐIR & PÖKKUN
ERU OKKAR FAG

FERSKFISKKASSAR SEM ERU
100 % ENDURVINNANLEGIR .1

00

% RECYCLABLE.100% RECYCLABL
E

CoolSeal kassinn er umhverfisvænn og því 
góður valkostur í stað frauðplastkassa

Gámakassi, vélreistur 
með styrkingu í hornum 

skýr og góð prentun.

Nýr flugkassi, tvöföld langhlið 
sem tryggir meiri styrk og 
betri einangrun.
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Í ár voru liðin 115 
ár frá fyrstu 

útgáfu tímaritsins 
Ægis og er þetta 8. 
tölublað ársins 
2020 sérstaklega 
tengt þeim 
tímamótum. Við 
skyggnumst um öxl 
í útgáfusögu 
blaðsins sem 
margir hafa komið 
að á þessum langa tíma en óhjákvæmilegt er að nefna hlut 
Fiskfélags Íslands sem stóð að útgáfunni í tæplega 90 ár. Að 
ráðast í útgáfu af þessu tagi árið 1905 hefur verið stórvirki þess 
tíma og það er sannast sagna afrek hjá öllum sem lagt hafa hönd 
á plóg hversu löng og samfelld útgáfusagan er orðin. 

Við sem að útgáfunni stöndum í dag þökkum áskrifendum Ægis 
dyggan stuðning sem og fyrirtækjum sem nýta sér þennan 
vettvang til auglýsinga og kynninga á vörum og þjónustu . Ægir 
hefur alla tíð lagt áherslu á að endurspegla það sem er að gerast 
hverju sinni í greininni og horfa um leið fram á veginn . Eins og 
einn fjölmargra viðmælanda í blaðinu að þessu sinni orðar það 
svo skemmtilega: „Það er alltaf bjart framundan“ . 

Í blaðinu er rætt við fólk í störfum vítt og breitt í sjávarútvegi . 
Þau viðtöl endurspegla fjölbreytileika greinarinnar og starfanna 
en rauði þráðurinn er hversu síkvikur og spennandi þessi starfs-
vettvangur er . Nýsköpun og líftækni eru líka hugtök sem koma við 
sögu í blaðinu, sjálfvirkni, vinnslutækni, veiðitækni og þannig má 
lengi áfram telja . Við Íslendingar höfum fyrir löngu sýnt og sannað 
að í sjávarútvegi erum við stöðugt að horfa til framtíðar, sækjum 
fram, gerum getur á morgun en í dag og í gær . Við erum óhrædd 
við að breyta og bæta . 

En allt byggist þetta á fiskveiðiauðlindunum við landið sem við 
hljótum að vera sammála um að umgangast á varfærinn hátt um 
leið og við nýtum þær þjóðfélaginu og landsmönnum til heilla . 
Sjávarútvegur hefur alltaf reynst okkur dýrmæt kjölfesta þegar á 
hefur reynt á þrengingartímum . Svo er nú á árinu 2020 þegar 
heimsfaraldur Covid-19 stendur sem hæst . Og þannig verður það 
líka í framtíðinni .

Ægir í 115 ár

Út gef andi:
Ritform ehf . ISSN 0001-9038

Rit stjórn:
Ritform ehf . Brekkutröð 4, 
605 Ak ur eyri .

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

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

Hönnun & umbrot:
Ritform ehf .
Ármúla 4-6, 108 Reykjavík .

Á skrift:
Hálfsársáskrift að Ægi kostar 7100 kr . 
Áskriftar sími 515-5215 .

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

Það er okkur 
eðlislægt
Afkastamikil, hagkvæm og níðsterk skilvindutækni og 

heildstæðar framleiðslulínur fyrir fi skiðnaðinn frá GEA.

Við höfum staðið vaktina síðan árið 1929 og láréttar og 

lóðréttar skilvindur okkar hafa verið stöðugt í gangi við: 

• hefðbundin fi skimjölskerfi 

• 3-fasa vinnslu

• heilfi sk vinnslu fi skimjöls

• framleiðslu á surimi

• úrvinnslu í ensímvinnslu

• meðferð á skolvatni frá niðursuðu

• meðferð á blóðvatni frá fi skidælum

GEA – verkfræðilausnir til að bæta heiminn

GEA Iceland ehf

Dalvegi 16A, 201 Kópavogur

Sími: 564 28 88

e-mail: baldvin.loftsson@gea.com

G
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08

Jóhann Ólafur Halldórsson skrifar
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„Hæft starfsfólk, trú  
eigenda á verkefninu  
og afar náið samstarf við 
framsæknustu fyrirtækin  
í greininni eru lykillinn  
að árangrinum,“

Helgi Hjálmarsson,  
framkvæmdastjóri Völku

FRAMÚR- 
SKARANDI
NÝSKÖPUN

valka.is

VALKA HLÝTUR HVATNINGARVERÐLAUN CREDITINFO ÁRIÐ 2020
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Tækniþróun hefur líkast til hvergi 
orðið eins sýnileg í sjávarútvegi og í 

nýjustu fiskiðjuverum landsins. Eitt 
þeirra íslensku fyrirtækja sem er í 
fararbroddi í framþróuninni er Valka ehf. 
sem er fyrir löngu orðið heimsþekkt fyrir 
vinnslulausnir og nýjungar sem stöðugt 
líta dagsins ljós. Hugmyndafræðin byggir 
á að alltaf sé hægt að finna nýja tækni, 
gera betur á öllum sviðum, bæta 
afurðirnar, auka nýtingu, létta störfin, 
bæta hag framleiðendanna, nýta 
auðlindina enn betur en áður. Hér á eftir 
eru nefnd fáein dæmi um það allra 
nýjasta frá fyrirtækinu, fiskvinnslubúnað 
dagsins í dag og næstu framtíðar. 

Leikjafræði líka í fiskvinnslunni!
Fisk Seafood á Sauðárkróki festi nýverið 
kaup á nýju kerfi frá Völku fyrir samval og 
sjálfvirka pökkun á léttsöltuðum frystum 

Tæknilausnir og 
sjálfvirkni umbylta 
fiskvinnslunni

  Hægt er að skera flökin hvernig sem er með vélbúnaðinum. Þannig er auðvelt að verða við óskum viðskiptavina um stærð og þyngd 
þeirra bita sem þeir óska eftir.

  Myndgreiningartækni tegundagreinir hvern einasta fisk. 

 VINNSLUTÆKNI
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flökum . Kerfið velur saman og pakkar 
flökum í kassa með mun meiri nákvæmni 
en þekkst hefur og sparar þannig 
verðmæta yfirvigt . Hefðbundnir 
samvalsflokkarar nota líkindareikning út 
frá þyngd á einu stykki en samvals- og 
pökkunarróbótinn frá Völku þekkir 
raunverulega þyngd stykkja sem eru á 
leiðinni . Hugbúnaðurinn byggir á 
leikjafræði (e . game theory) og var 
þróaður í samstarfi við Gervigreindarset-
ur Háskólans í Reykjavík . Búnaðurinn 
ákvarðar þannig linnulaust bestu lausn og 
eyðir óæskilegri yfirvigt .

Myndgreiningartækni tegunda-
greinir fiskana
Nýverið setti Valka upp flokkunarkerfi 
um borð í sex nýjum skipum fyrirtækj-

anna Skinneyjar Þinganess ehf . og 
Gjögurs ehf . Micro ehf . sá um að 
stálsmíðina en Valka um hugbúnað og 
myndgreiningarkerfi . Kerfið tekur mynd 
af hverjum einasta fiski, greinir tegund, 
metur þyngd fisksins og beinir fiskinum 
rétta leið . Yfir 99% árangur hefur náðst í 
tegundagreiningunni sem styttir tíma og 
eykur áreiðanleika í flokkun á afla . Sem 
aftur leiðir til þessa að hráefnið heldur 
betri gæðum .

Fjórtan mögulegar afurðaleiðir 
- 1000 bitar á mínútu! 
Eitt stærsta verkefni Völku á fiskiðnaðar-
sviðinu hingað til er búnaður í hátækni-
vinnsluhúsi Samherja hf . á Dalvík en 
húsið var tekið í notkun síðsumars . Í því 
eru fjórar vinnslulínur, vinnslukerfið er 

nánast alsjálfvirkt eftir snyrtingu 
flakanna . Að jafnaði er hvert flak skorið í 
marga bita og mögulegar afurðategundir 
eru fjölmargar þar sem hver biti getur í 
raun farið í hvaða afurðaleið sem er; 
nokkrar ferskpökkunarleiðir, í vacuum 
pökkunarvélar eða í einn af fjórum 
lausfrystum . Allt eftir því hvaða óskir 
viðskiptavinir hafa sett fram í fyrirliggj-
andi pöntunum . Vinnslulínan getur skilað 
1000 bitum á mínútu!

Framleiðslustýringin í vinnslunni er 
afar flókin og flæði fiskbitanna minnir 
helst á umferðarþunga og flóknar 
hraðbrautarslaufur í stórborgum . En öllu 
er stýrt með sjálfvirkum hætti og 
afurðirnar skila sér hratt og vel á 
leiðarenda vinnslunnar . 

Róbótar dansa eftir þrívíðum 
röntgenmyndum
Frá því að fyrsta skurðarvélin frá Völku 
var sett upp hjá HB Granda fyrir um átta 
árum þá hefur mikið breyst hvað varðar 
möguleika og getu skurðarvélarinnar sem 
er eitt af lykiltækjum hátækninnar í 
vinnslukerfunum frá Völku . Tækninni 
hefur fleygt fram og sem dæmi skilar hún 
mun nákvæmari myndum en í upphafi . 
Róbótarnir sem skera fiskflökin höfðu í 
byrjun einungis möguleika á hliðarfærslu 
en í dag færast þeir í fjórar áttir, upp og 
niður og geta auk þess hallast . Nýjasta 
viðbótin er svo myndgreining á beina-
garði með „steríó-röntgen“ og fást þá 
þrívíðar myndir sem róbótarnir nota til að 
skera . Og það skilar enn meiri skurðar-
nákvæmni eða áður .

  Horft yfir hluta vinnslukerfis fá Völku. Samlíkingin við gatnamót í stórborg kemur óneitanlega upp í hugann. Afurðirnar fara mismun-
andi leiðir til enda vinnslunnar. Allt með sjálfvirkum hætti. 

  Vatnsskurðarvélar eru hjartað í nútímavinnslu. Á örskotsstundu er flakið komið í 
nákvæmar bitastærðir.
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1905 – Frosinn fiskur lífgaður aftur
Af því eftirsókn eftir lifandi fiski er jafnan meiri á heimsmarkaðinum 
en á dauðum fiski og hann þar að auki er í hærra verði, þá hafa menn 
í Ameríku fundið það ráð að frysta lifandi fisk og geyma hann svo-
leiðis í lengri tíma, og senda á ýmsa staði upp í landið, hefir hann svo 
við það að vera þýddur í sjó eða köldu vatni smám saman lifnað og 
verið seldur lifandi á torgum og fiskisöluhúsum. 
Þýdd grein úr blaðinu The Pacific Fisherman 1905.

1906 – Fyrstu loftskeytin
Loftritun hefir þýzkt útgerðafélag áformað að setja á botnvörpuskipið 
H.F. Crener, eftir Marconi aðferð, og er það hið fyrsta fiskigufuskip 
sem hefir fengið svoleiðis útbúnað. Gert er ráð fyrir að það geti tekið 
á móti fréttum í 300 sjómílna fjarlægð.
Þýdd frétt úr blaðinu Fish Trades Gazette 1906.

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Guðmundur. H. Gunnarsson

Stökkbreyting í nýsköpun 
í sjávarútvegi
Það má segja að starfssviðið sé að 

halda utan um þróunar- og nýsköp-
unarferla af því að fyrirtækin eru alltaf 
að leita eftir því að hámarka framleiðni 
sína,“ segir Guðmundur H. Gunnarsson, 
nýsköpunarstjóri hjá Skinney-Þinganesi, 
um starf sitt. „Viðfangsefni mín eru 
fjölbreytt og ótrúlega ólík og ólíkir aðilar 
innan fyrirtækisins sem maður er að 
vinna með á hverjum tíma.“

Guðmundur segir ákveðna stökk-
breytingu hafa orðið í nýsköpun í 
sjávarútvegi . Nú sé mikið hugsað út fyrir 
kassann og oft byrjað upp á nýtt með 
sjálfvirknivæðingu og ótrúlegri getu 
hugbúnaðar til að greina flókna hluti . 
„Menn eru að reyna að búa til tengi-
punkta inn í fyrirtækin þannig að til 
staðar séu hálfgerðar innstungur á milli 
þeirra sem skilja hvað sjávarútvegur 
gengur út á og svo hinna sem skilja og 
vita allt um forritun og flókinn tækni-
búnað,“ útskýrir Guðmundur .

Hann nefnir sem dæmi vandamál sem 
fyrirtækið stóð frammi fyrir í humar-
veiðum og -vinnslu eftir að kvótinn dróst 
hratt saman . „Við endurhugsuðum 
vinnslu í skipunum og í landi til að 
lágmarka verulega þann hluta humars 
sem brotnar . Með því að gera það á 
aðgangsharðan hátt náðum við að bæta 
framleiðnina úr því sem má veiða . Þetta 
er dæmi um nýsköpunarverkefni sem eru 
sprottin upp úr einhverri krísu,“ segir 
Guðmundur . 

Þekkir sjóinn vel
Guðmundur byrjaði ungur á trillu með 
föður sínum á Höfn í Hornafirði, lærði 
næst lífefnafræði, var framkvæmdastjóri 

sprotafyrirtækis í líftækni og vann síðar 
bæði hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðar-
ins og Matís . Síðan tók hann við starfi 
framleiðslustjóra hjá Skinney-Þinganesi . 
„Það var svo sameiginleg niðurstaða mín 
og framkvæmdastjórnar að það væri 
mikilvægara fyrir okkur að breyta 
starfinu þannig að ég tæki hlutverk 
nýsköpunarstjóra til að sinna þessum 
þróunar- og framfaramálum betur . Þetta 
hafði verið á borðendanum hjá fram-
leiðslustjóra og fleirum hjá fyrirtækinu,“ 
segir Guðmundur .

Hann fer annað slagið á sjó í sínu 
starfi . „Hluti af því að breyta búnaði er að 
fara og sjá hvernig hann virkar og vera 
með þeim sem eiga að nota búnaðinn til 
að fá svörun og vera í snertingu við þá . 

Það er oft mikil fjarlægð á milli fyrirtækja 
sem eru að veita lausnir fyrir sjávarútveg 
í þessu samhengi . Það er hluti af 
þróunarvinnunni að demba sér með og 
sjá hvernig þetta virkar,“ segir Guð-
mundur . 

Hann segir mjög margt heillandi við 
það að vinna í sjávarútvegi og að þetta sé 
ótrúlega lifandi iðnaður . „Það er kannski 
eitthvað í genunum . Svo þegar þú kemur í 
þetta þá áttar maður sig á því að þetta 
byggir mjög mikið á krísustjórnun . Skip 
fer á sjó, á að veiða svona mikið af fiski og 
á að koma á þessum tímapunkti í land og 
það breytist allt . Á þann hátt eru það 
ákveðnar týpur sem sækjast í þetta og 
þrífast vel í þessum síbreytilegu að-
stæðum,“ segir Guðmundur .

  Guðmundur H. Gunnarsson, nýsköpunarstjóri hjá Skinney-Þinganesi hf. á Höfn, við 
togskip fyrirtækisins Steinunni SF en Guðmundur er sjálfur frá Höfn í Hornafirði.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Það var árið 1926, á Suðureyri við Súgandafjörð, sem 66°Norður 
hóf að framleiða sjóklæði. Við erum stolt af því að geta enn í dag 
auðveldað íslenskum sjómönnum og fiskverkunarfólki verkin.

Sjó- og vinnufatnaður er fáanlegur í verslun 66°Norður Miðhrauni 11 
og hjá fyrirtækjasviði 66°Norður í síma 535-6660 eða í netfanginu soludeild@66north.is. 66north.is

Römm er sú taug
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Framleiðsla á sjófatnaði hefur fylgt 
okkur allt frá stofnun Sjóklæða-

gerðarinnar árið 1926. Þó fyrirtækið hafi 
á síðari árum vaxið mikið í fjölbreyttri 
framleiðslu á útvistarfatnaði og öðrum 
fatnaði þá er framleiðsla sjó- og 
vinnufatnaðar ennþá mikilvægur þáttur í 
okkar starfsemi. Við teljum sjávarút-
veginn í heild til einnar af okkar 
lykilgreinum. Á þessu sérkennilega ári 
fyrir alla þá hefur enn og aftur sýnt sig í 
okkar starfsemi hversu miklu máli 
sjávarútvegurinn skiptir því þrátt fyrir 
Covid-19 þá halda íslenskir sjómenn 
áfram að sækja sjóinn í fatnaði frá okkur. 
Enda hefur það alltaf verið svo í kreppum 
á Íslandi að þá hefur það verið kjölfestan 
í sjávarútvegi sem hefur hjálpað okkur 
hvað best,“ segir Elín Tinna Logadóttir, 
sölu- og rekstrarstjóri fyrirtækja- og 
heildsölusviðs 66°Norður.

Fatnaður fyrir störf á sjó og landi
Í reynd má orða það þannig að hvert sem 

Sjófatnaður Íslendinga 
í tæpa öld

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

  Góður sjófatnaður er mikið öryggismál fyrir sjómenn. 

 SJÓFATNAÐUR
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litið er í sjávarútveginum, hvort heldur er 
í skipum úti á sjó eða yfir sali fiskvinnslu-
fyrirtækjanna 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 
hefur þetta verið um margra áratuga 
skeið . Engu að síður segir Elín að þessi 
fatnaður, líkt og allar aðrar framleiðslu-
vörur hjá 66°Norður sé í stöðugri þróun . 

„Bæði hvað varðar hönnun fatnaðarins 

og einnig efnið í fatnaðinum, þykkt 
efnisins og fleira . Þetta er fatnaður sem 
þekktur er í sögunni fyrir að vera mjög 
sterkur, vatnsheldur og endingargóður 
við krefjandi aðstæður, þrautreyndur og 
virkar vel . Gott dæmi um áherslu á 
notkunargildið og endinguna 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 grunnhugs-

un sem hefur fylgt þessum fatnaði hjá 
okkur alla tíð, að hann endist vel og sú 
hugsun fellur auðvitað líka vel að 
almennum viðhorfum í dag um umhverf-
isvernd og minni sóun,“ segir Elín Tinna . 

Góð vörn fyrir veðri og vindum
Líkt og áður segir er sjó- og vinnufatnað-
urinn áberandi í sjávarútvegi en auk þess 
líka í öðrum iðngreinum, landbúnaði og 
þannig mætti áfram telja . Litirnir eru 
mismunandi; 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 . 
Okkur finnst það auðvitað mjög skemmti-
legt . Við höfum innanhúss mjög öflugt 
hönnunarteymi og t .d . höfum við útfært 
vasa á buxurnar til að mæta þörfum 
sjómanna til að geyma farsímana sem 
þeir þurfa að hafa við hendina í daglegum 
störfum,“ segir Elín Tinna . 

„Við búum svo vel að fá mikil viðbrögð 
frá notendum fatnaðarins og það hjálpar 
okkur að bjóða stöðugt upp á vörur í 
hæsta gæðaflokki á þessu sviði . Hug-
myndin að baki framleiðslu Sjóklæða-
gerðarinnar í upphafi var sú að auka 
öryggi sjómanna gagnvart veðri og 
vindum og enn þann dag í dag gegnir 
fatnaðurinn mikilvægu hlutverki í öryggi 
og daglegum störfum sjómanna . Og þó 
samkeppni sé á þessu sviði sem öðrum þá 
teljum við viðskiptavini okkar meta það 
að geta í þessum fatnaði bæði valið 
íslenska framleiðslu og sjófatnað í 
fremstu röð,“ segir Elín Tinna .

  Fagnaður frá Sjóklæðagerðinni hefur fylgt sjómönnum í rúm 90 ár. 

  Sjófatnaður í framleiðslu hjá 66Norður. 
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Fyrirtækið Brimrún ehf. sem hefur 
verið mjög þekkt í sjávarútvegi á 

Íslandi mörg undanfarin ár fyrir sölu og 
þjónustu fiskileitar-, siglinga- og 
fjarskiptatækja hefur útvíkkað þjón-
stusvið sitt enn frekar og hafið sölu á 
myndavélum og myndavélakerfum fyrir 
skip. Önnur nýjung í þjónustu fyrirtækis-
ins er sala og þjónusta á bresku sjálf-
stýringunum Navitrone.

Hröð þróun í myndavélakerfunum
Sveinn K . Sveinsson, sölustjóri hjá 
Brimrún, segir mikla þróun hafa orðið í 
bæði myndavélakerfunum sjálfum á 
undanförnum árum og ekki síður í því 
hvernig hægt er að nota þennan búnað 
um borð í skipum .

 „Myndavélakerfi í skipum gegna mun 
víðtækara hlutverki en áður var . Það eru 
til margar útfærslur af myndavélum og 
með mismunandi virkni, allt upp í 360 
gráðu vélar . Í stórum togurum er ekki 
óalgengt að það séu nokkrir tugir véla 
um borð sem gegna mismunandi 
hlutverkum en það er staðreynd að þessi 
búnaður bæði sparar sporin og einfaldar 
vinnuna, samhliða öryggisþættinum,“ 
segir Sveinn en Brimrún býður mynda-
vélar annars vegar frá Bretlandi og hins 
vegar frá Suður-Kóreu . „Við lögðum 
áherslu á að finna öflugan og sterkan 
búnað, vélar úr ryðfríum efnum sem þola 
mikinn þrýsting og það álag sem fylgir 
sjóganginum og vondum veðrum . 
Aðalatriðið er að þessi búnaður sé 
traustur og endingargóður .“

Nýtt umboð fyrir sjálfstýringar
Nýjasta viðbótin hjá Brimrún er sölu-  
og þjónustuumboð fyrir sjálfstýringar 
frá breska fyrirtækinu Navitrone 
Systems Ltd . 

„Þetta eru mjög traustar 
sjálfstýringar sem eiga sér 
áratuga sögu og eru um borð í 
mörgum skipum og bátum hér á 
landi . Navitrone framleiðir þær 
fyrir alla flokka skipa og báta, allt 
frá smábátum upp í herskip . Eftir 
viðræður við Navitrone varð niður-
staðan að Brimrún tók að sér sölu- og 
þjónustuumboð á Íslandi og við erum því 
að byggja upp varahlutalager og annað 
sem þeirri þjónustu fylgir, auk þess að 

kynna Navitrone sjálfstýringarnar úti á 
markaðnum,“ segir Sveinn .

Brúartæki í Vilhelm og Berki
Aðspurður segir Sveinn að kórónuveiru-
faraldurinn setji vissulega mark sitt á 
tækniþjónustu í sjávarútvegi, líkt og 
annað . 

„Við, líkt og aðrir í sjávarútvegi, 
höfum þurft að grípa til ráðstafana í 
daglegum störfum . Við höfum verið með 
starfsmenn á okkar vegum í Karstensens 

skipasmíðastöðinni í Danmörku í haust 
þar sem við erum að ganga frá brúar-
tækjum í nýju uppsjávarskipunum 
Vilhelm Þorsteinssyni EA og Berki NK 
sem væntanleg eru til landsins á næstu 
mánuðum . Það er öðruvísi að leysa svona 
verkefni við þessar aðstæður en allt 
gengur þetta upp . Talandi um þessar 
nýsmíðar, þá má geta þess að í báðum 
skipunum verða myndavélakerfi 
Brimrúnar og Navitron búnaður,“ segir 
Sveinn .

Brimrún býður ný myndavéla-
kerfi og nýjar sjálfstýringar

 TÆKI

  Vinsæl sjálfstýring frá breska fyrirtækninu Navitrone. 
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Fyrsti vinnslutogarinn af tíu sem 
skipahönnunarfyrirtækið Nautic 

hannaði fyrir rússneska útgerðarfyrir-
tækið Norebo er óðum að taka á sig 
mynd en togararnir eru smíðaðir í 
Severnaya skipasmíðastöðinni í Péturs-
borg. Dótturfyrirtækið Nautic-RUS í 
Pétursborg hannaði skipin og hafði með 
höndum alla hönnun og verkfræðilega 
útreikninga. Alfreð Tulinius, einn af 
eigendum Nautic, hefur unnið að 
þessum verkefnum ásamt samstarfsfólki 
sínu í dótturfyrirtækinu í Pétursborg þar 
sem nú eru tæplega 50 starfsmenn. 
Hann segir ýmis önnur verkefni fyrir 
stafni í skipahönnun fyrir rússneskar 
útgerðir. 

Vinnsluskip af fullkomnustu gerð
„Skipin fyrir Norebo eru 83 metra löng og 
16 metra breið fullvinnsluskip með yfir 
100 tonna afkastagetu á sólarhring,“ segir 
Alfreð . Sex af þessum tíu skipum verða 
búin fyrir bolfiskveiðar og -vinnslu . Þau 
koma til með að draga tvö troll samtímis 
og hafa í reynd spilbúnað til að draga þrjú 
troll . Í skipunum verður bæði flakavinnsla 
og heilfrysting auk þess sem mjölverk-

smiðja er um borð . Togararnir sex verða 
gerðir út frá Murmansk-svæðinu nyrst í 
Rússlandi . Hinum fjórum skipunum er 
hins vegar ætlað að sækja í Alaska-ufsa 
og verða þau gerð úr frá Austur-Rúss-
landi . 

„Í þeim skipum verður vinnslan 
svolítið frábrugðin og sérstaklega hvað 
varðar bræðsluna sem getur afkastað 200 
tonna hráefni . Hún verður því tvöfalt 
afkastameiri en í bolfiskskipunum,“ segir 
Alfreð . Skipin eru búin 6 .120 kW aðalvél, 
öflugum ljósavélum og 4,2 metra skrúfu . 

Frumraun Rússa í smíði vinnsluskipa
„Í hönnun þessara skipa fórum við alla 
leið í hugmyndafræði sem við byrjuðum á 
þegar við hönnuðum ísfisktogarana fyrir 
Brim, áður HB Granda, á sínum tíma,“ 
segir Alfreð um útlit skipanna, sér í lagi 
hvað varðar framendann . Alfreð segir að 
eigandi Norebo hafi lagt ríka áherslu á 
þessa hönnun og að skipin verði sem 
glæsilegust í útliti . 

„Annað mikilvægt atriði í hönnuninni 
er burðarfræðilega útfærslan sem gerir 
að verkum að við fáum súlulaust 
vinnsluþilfar . Það auðveldar verulega að 

koma vinnslubúnaðinum fyrir eins og 
best verður á kosið,“ segir Alfreð . 

Togararnir tíu verða smíðaðir hver á 
fætur öðrum í Pétursborg en smíði 
skipanna markar tímamót í rússneskum 
sjávarútvegi og er náið fylgst með 
verkefninu þar í landi . 

„Einfaldlega vegna þess að skip af 
þessum toga hafa aldrei verið smíðuð í 
Rússlandi . Stóru rússnesku verksmiðju-
togararnir sem við þekkjum voru allir 
smíðaðir á sínum tíma í Austur-Þýska-
landi og Póllandi þannig að hér er um að 
ræða frumraun í smíði verksmiðjuskipa 
innan Rússlands . Þeir hafa mikla reynslu í 
smíði herskipa og það sem ég hef séð 
hingað til er með því besta sem ég hef 
séð í stálsmíði,“ segir Alfreð .

Nautic-RUS hefur vaxið hröðum 
skrefum að undanförnu og segir Alfreð að 
ýmis hönnunarverkefni séu í farvatninu . 
Horfur séu því á að bæði verði fleiri stór 
vinnsluskip byggð eftir hönnun Nautic-
RUS sem og minni skip . Ekkert segir 
Alfreð þó fast í hendi fyrr en samningar 
liggi fyrir . 

 SKIPAHÖNNUN

Fyrsti Nautic togarinn í Péturs-
borg að taka á sig mynd

  Captain Sokolov er fyrstur tíu samskonar togara sem smíðaðir verða eftir hönnun Nautic-RUS í Pétursborg. 
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Frumkvöðlar
í skipahönnun

Ármúli 1  //  108 Reykjavík 
Sími 5 400 515
nautic@nautic.is 

nautic.is
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Í 115 ára afmælisriti Ægis, tímarits um 
sjávarútveg, er rétt að staldra aðeins 

við huga að því hversu framsækið það 
var að hefja tímaritaútgáfu sem þessa á 
sínum tíma og hvað þá viðhalda henni til 
framtíðar. Þegar farið er í gegnum sögu 
Ægis sér maður hversu miklar breytingar 
hafa orðið á þessari grundvallaratvinnu-
grein okkar Íslendinga. Þessi 115 ára saga 
Ægis er því um leið saga gríðarlega 
breytinga og framfara til hagsbóta fyrir 
íslenskt samfélag. Sjávarútvegur fleytti 
okkur frá því að vera ein fátækasta þjóð 
Evrópu til þess velmegunarsamfélags 
sem við njótum í dag. Það hefur sannar-
lega „mikið vatn runnið til sjávar“, 
íslenskur sjávarútvegur hefur vaxið og 
dafnað og er fjölbreytt atvinnugrein sem 
við erum afar stolt af. Þessa dagana 

fylgjumst við með hröðum breytingum á 
öllum sviðum.

Efnahagslegar og samfélagslegar 
breytingar tengdar heimsfaraldrinum 
munu hafa áhrif til lengri tíma og alls 
staðar er fólk að reyna að laga sig að 
nýjum raunveruleika og horfa til fram-
tíðar . Nýsköpun í öllum greinum verður 
keppikefli næstu missera og mikilvægt er 
að það eigi sér stað aukin verðmæta-
sköpun og vöruþróun í frjóum jarðvegi . 
Það sést vel á greinasafninu í þessu riti að 
við erum á réttri leið . Hér er hugað að 
nýsköpun, rætt við fjölbreyttan hóp 
viðmælenda og horft til framtíðar . 
Síðastliðin ár hafa sprottið upp og vaxið 
hringinn í kringum landið þjónustu- og 
hátæknifyrirtæki sem eru í fararbroddi 
við að hámarka gæði aflans með nýjustu 

tækni . Tækifæri Íslands felast í frekari 
verðmætasköpun í þessa veru .

Jafnframt er það frumskylda stjórn-
valda að tryggja sem best stöðugleika í 
rekstrarumhverfi íslensk sjávarútvegs til 
lengri tíma og búa greininni samkeppnis-
hæft starfsumhverfi . Ég tek þeirri skyldu 
alvarlega og hef lagt áherslu á einföldun 
regluverks á mínum málefnasviðum . Þá 
höfum við lagt mikla áherslu á nýsköpun 
og framþróun í matvælaframleiðslu, 
meðal annars með stofnun Matvælasjóðs .

Ég færi Ægi, ritstjórn hans og les-
endum mínar bestu árnáðaróskir . 
Vonandi eru önnur 115 ár af útgáfu fram 
undan – hið minnsta!

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra

115 ára saga framfara fyrir 
íslenskt samfélag

 AFMÆLISKVEÐJA

  Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
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Hafðu 
samband

568 0100

www.stolpigamar.is

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu

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

  þurrgáma
  hitastýrða gáma  

  geymslugáma
  einangraða gáma

  fleti og tankgáma
  gáma með hliðaropnun

Stólpi Gámar
fyrir atvinnulífið

Rakaskiljur og blásara frá Heylo, rykvarnarkerfi frá ZIPWALL, 
og parket-og vinilklippur frá BULLET TOOLS.
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Mitt starf felst aðallega í því að sjá 
um alla skjalagerð fyrir útflutn-

inginn sem er nokkuð fjölbreyttur, 
tollskjalagerð og almenn skrifstofustörf. 
Samskipti við framleiðendur, kaupendur, 
flutningsaðila og banka eru líka partur af 
mínu starfi,“ segir Heiða Hilmarsdóttir, 
skrifstofustjóri hjá Sölku Fiskmiðlun hf. á 
Dalvík, sem er umboðsölu- og útflutn-
ingsfyrirtæki með útflutning á þurrk-
uðum fiskafurðum til Nígeríu sem 
sérsvið. 

Heiða hefur unnið hjá Sölku frá 
stofnun fyrirtækisins árið 1987 ef frá eru 
talin fjögur ár þar sem hún var í barn-

eignarfríi . „Svo þetta eru orðin ansi mörg 
ár,“ segir Heiða sem hafði þó komið 
nálægt sjávarútvegi áður en fyrirtækið 
Salka var stofnað . „Sem unglingur vann ég 
í frystihúsinu hér á Dalvík og í Vestmanna-
eyjum við síld,“ segir Heiða . 

Hún segir upplifun sína af því að vinna 
í sjávarútvegi vera góða . „Sjávarútvegur er 
okkar stærsta atvinnugrein hér á Dalvík 
og það er bara ljúft og gott að vera ein af 
þeim sem vinna við þessa atvinnugrein,“ 
segir Heiða og hrósar aðstöðunni á Dalvík 
sérstaklega . „Í dag höfum við hér á Dalvík 
nýtt og tæknilega fullkomnasta fisk-
vinnsluhús landsins,“ bætir hún við . 

Vinna hennar í sjávarútvegi hefur 
einnig gefið henni margt . „Það sem mér 
finnst mest heillandi við mitt starf er ég 
ég hef fengið tækifæri til að heimsækja 
Nígeríu sem að ég hefði annars aldrei haft 
tækifæri til og örugglega ekki látið mér 
detta í hug að heimsækja . Hef kynnst 
Nígeríubúum, menningu þeirra og eignast 
góða vini þar,“ segir Heiða sem hefur 
einnig tekið á móti fólki frá Nígeríu . 
„Margir af þeim hafa heimsótt okkur á 
Fiskidaginn mikla á Dalvík og verið 
þátttakendur á þeim degi með okkur .“  

Hafa getað unnið sína vinnu
Heiða segir að mesta þróunin í starfi 
hennar undanfarin ár tengist olíuverði . 
„Þar sem okkar viðskipti eru við land sem 
á allar sínar gjaldeyristekjur undir 
útflutningi á olíu þá hafa viðskiptin tekið 
mið af hækkun og lækkun á olíu . Í stuttu 
máli má segja að viðskiptin hafi verið 
mjög góð og ábatasöm fyrir okkar 
framleiðendur alla þessa öld, ef frá eru 
talin árið 2015 og árin þar á eftir meðan 
olíuverð var lágt . Og svo tíminn frá mars á 
þessu ári,“ útskýrir Heiða og bætir við . 
„Það góða er að eftirspurn eftir þurrkuð-
um fiskafurðum hefur ekki minnkað 
heldur hefur markaðurinn viðhaldið sér 
þar suður frá .“ 

Hún segir núverandi ástand ekki hafa 
haft afgerandi áhrif á starfsemi Sölku . 
„Við höfum getað stundað okkar vinnu 
hingað til . Það sem að ég finn kannski 
mest fyrir er að verð hefur lækkað og 
erfiðara er fyrir kaupendur okkar í Nígeríu 
að verða sér út um gjaldeyri og banka-
ábyrgðir sem veldur því að greiðslur til 
okkar berast hægar,“ segir Heiða að 
lokum .

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Heiða Hilmarsdóttir

Heillandi að fá að heimsækja Nígeríu

  Heiða Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri hjá Sölku Fiskmiðlun hf. á Dalvík, hefur unnið hjá 
fyrirtækinu frá stofnuð þess árið 1987.

1907 – 237 skip fórust á 25 árum
Í Landshagsskýrslunum fyrir árið 1895, er skýrsla um skipströnd 
við Ísland á tímabilinu frá 1879 til 1903, og er hún að mörgu leyti 
fróðleg. Þar má sjá, að á þessu tímabili – 25 árum – hafa farist við 
Ísland 237 skip alls, þar af eru 37 gufuskip og 200 seglskip. Skip-
brotsmenn hafa alls verið 2110 og af þeim hafa farist 95 eða 4,5% af 
tölu skipbrotsmanna. 
Úr grein eftir Pál Halldórsson skólastjóra, febrúar 1907.

1908 – Nýr viti á Reykjanesi
Hinn 20. marz 1908 verður hætt að kveikja á hinum gamla vita á 
Reykjanesi og samtímis verður hinn nýi viti þar tendraður. Hann er 
hvítur blossaviti, sem sýnir tvíblossa á hverri hálfri mínútu: blossa um 
1 s., myrkur um 6 s., blossa um 1. s., myrkur um 22 s. Hæð logans: 
232 fet. Sjónarlengd: 22 kml. Ljósmagn: 23 kml. Ljósakróna 4. stigs. 
Vitinn er sýndur á 82 feta háum sívölum turni úr steini. Fast uppi við 
land hverfur vitinn fyrir hamarinn, sem gamli vitinn stendur á. 
Úr auglýsingu stjórnarráðs Íslands, marz 1908. 

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Leiðarljós okkar er að auka 
hráefnisnýtingu og gæði afurða
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Nú fer að líða að því að útgerðir 
uppsjávarskipa fari að huga að 

kolmunnaveiðum eftir áramót. Vertíðin 
hófst reyndar strax í janúar síðastliðinn 
vetur því loðnan var ekki í veiðanlegum 
mæli. Enn standa þó vonir til þess að 
loðnuvertíð gæti orðið og fari svo mun 
kolmunnavertíðin hefjast að loðnu-
veiðum loknum. Kolmunnakvóti 
Íslendinga á næsta ári er áætlaður 200 
þúsund tonn.

Þolraun fyrir veiðarfærin
Kolmunnaveiðarnar reyna mjög á 
veiðarfærin og þá sérstaklega á kol-
munnapokana . Það gerist helst á 
veiðisvæðinu umhverfis Rockall klettinn 
þar sem íslensku skipin mega veiða á 
alþjóðlegu hafsvæði . Þó er hægara sagt 
en gert að veiða kolmunnann á þessu 
svæði að vetri til og fram á vor því þarna 
er oft mikið um djúpar lægðir með 
stormum og stórsjó . Því þarf að beita þar 
öflugum og kraftmiklum skipum til að 
stunda veiðarnar að gagni . Að sama skapi 
þurfa veiðarfærin að vera það öflug og 
sterk að þau þoli átökin þegar kolmunna-
pokinn kemur upp í yfirborðið af 600 til 
700 metra dýpi og skýst upp úr sjónum af 
fullum krafti . 

Nýr Rockall poki tekur 900 tonn
Undanfarna mánuði hefur hjá Hampiðj-
unni verið unnið að því að hanna sterkari 
og öflugri kolmunnapoka fyrir skipin sem 
þolir þessi miklu átök . Afraksturinn er nýr 
Rockall kolmunnapoki sem er 86 metrar 

að lengd, með 48 metra ummáli að ofan 
og 15 metra að neðan í pokaendanum . 
Heildarþyngd pokans er 6,8 tonn þegar 
hann er nýr og þurr . Áætlað er að pokinn 
rúmi útþaninn um 900 tonn af kolmunna . 
Innsta lagið í pokanum er úr fléttuðu 
Utzon næloni í 50 mm heilmöskva og 
utan um þetta lag koma hlífar úr þreföldu 
fléttuðu Utzon næloni í 150 mm heil-

möskva . Utan um pokann eru þenslu-
gjarðir úr 44 mm Danline kaðli með 1 
metra millibili frá pokaenda fram yfir 
miðjan pokann .

„Þessi nýi Rockall poki ætti því að hafa 
alla burði til að ráða við stór höl tekin af 
öflugum og kraftmiklum uppsjávarskipum 
í miklum sjógangi,“ segir í frétt frá 
Hampiðjunnar um nýja pokann .

Hampiðjan

Nýr og öflugur Rockall kolmunnapoki

  Gífurlegt álag er á veiðarfærið á kolmunnaveiðum, sér í lagi 
þegar veitt er á Rockall svæðinu að vetri í vondum veðrum og 
miklum sjógangi. 

  Nýi Rockall kolmunnapokinn rúmar um 900 tonna afla. 

  Uppsjávarskipið Bjarni Ólafsson tekur flottrollið um borð. 

 VEIÐARFÆRI 
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Þantroll

Helix þantæknin er einkaleyf isvarin

Þantæknin

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

HELIX



24

1909 – Tilraunir með þorskanet
Af því sem sagt er hér að framan má sjá það, að þorskanetabrúkunin 
breiðist óðum út; menn sjá líka fljótt yfirburði þá, sem netin hafa yfir 
vanaleg veiðarfæri: 1) að fiskurinn er að jafnaði miklu vænni og fæst, 
hvort sem hann hefir lyst á beitu eða ekki, 2) að beitu þarf eigi með 
og 3) að aflinn getur oft verið mjög fljóttekinn. 
Úr grein Bjarna Sæmundssonar, febrúar 1909.

1912 – Ægir eftir nokkurt hlé
Hjer kemur aftur fyrir almenningssjónir fiskiveiðaritið »Ægir«. Ritið 
byrjaði að koma út í júlí 1905 og kom út mánaðarlega í 4 ár, þangað 
til í júnímánuði 1909. Þótt ritið hafi legið niðri nú í 2,5 ár þótti ekki 
ástæða til að breyta nafni þess, heldur miklu fremur að láta nafnið 
haldast, því að ritið hafði hlotið vinsældir miklar.
Úr frétt um endurútgáfu Ægis eftir nokkurt hlé, janúar 1912.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna

Nú er efst á baugi vinna við kortlagningu búsvæða á 
Reykjaneshryggnum og rannsókn á hverasvæðinu Steina-

hól sem þar fyrirfinnst. Einnig vinn ég að því að koma af stað 
langtímavöktun á botndýrum með því markmiði að fylgjast 
með áhrifum súrnunar sjávar og annarra stórra umhverfis-
breytinga á lífríkið,“ segir Hrönn Egilsdóttir, sjávarvistfræð-
ingur hjá Hafrannsóknastofnun.

Hrönn hefur starfið hjá Hafrannsóknastofnun í rétt rúm 
þrjú ár og segir hún starfið vera afar fjölbreytt . „Það felst 
m .a . í því að fara á sjó í rannsóknarleiðangra og vettvangs-
vinnu þegar ekki er unnið við greiningu gagna eða skriftir . 
Það er bæði gefandi og krefjandi að takast á við mismun-
andi verkefni sem hafa það að markmiði að skapa þekkingu 
sem er grundvöllur fyrir sjálfbæra nýtingu á auðlindum 
hafsins,“ segir Hrönn um starfið .

Í meistara- og doktorsnámi sínu vann Hrönn að 
rannsóknum á súrnun sjávar og áhrifum þessháttar 
umhverfisbreytinga á lífríki sjávar og veitti SFS henni 
styrk til að ljúka við doktorsnámið . „Með þessu óvænta 
samstarfi fékk maður nýja innsýn í heim sjávarútvegs á 
Íslandi og upplifði á þessum tíma síaukinn áhuga innan 
sjávarútvegsfyrirtækja á umhverfi hafsins og umhverfis-
málum . Undir þeim formerkjum hef ég mest unnið í 
tengslum við sjávarútvegsfyrirtæki og upplifun mín 
var afar jákvæð enda hafa stórkostlegar breyt-
ingar orðið í umhverfismálum hjá fyrirtækjum í 
sjávarútvegi frá aldamótum,“ segir Hrönn .

Skapa nýtanlega þekkingu 
Hún segir starfið mjög heillandi þó 
vissulega séu áskoranirnar margar . „Eins 
og allir vita þá er hlutverk sjávarútvegs 
gríðarstórt í efnahagsbókhaldi Íslands . 
En enginn græðir á ósjálfbærri nýtingu . 
Það sem heillar er vinna sem miðar að 
því að gera nýtingu auðlinda eins 
sjálfbæra og mögulegt er en það er ekki 
síður heillandi að fá innsýn í heim sjávar í 
starfi – sem er auðvitað stórkostlegur,“ segir Hrönn og bætir við . 
„Stærsta áskorunin er að hanna og stunda rannsóknir á hinu 
víðferma og flókna vistkerfi sjávar við Ísland sem virðir engin 
landamæri, og geta þannig skapað nýtanlega þekkingu .“

Spurð um þróun í hafrannsóknum á Íslandi segir Hrönn hana 
því miður ekki hafa verið nægilega góða síðustu ár . „Flatur 
niðurskurður ríkisstjórnarinnar á stofnanir hefur komið illa við 

rannsóknir og mannauð þar sem rekstur tveggja rannsóknarskipa 
er fastur kostnaður sem ekki er mögulegt að skera niður án þess 
að leggja alfarið öðru skipinu . Sjávarútvegsfyrirtæki vita þó 
almennt að hafrannsóknir eru lykill að því að auka virði sjávar-
fangs og hafa því mörg kallað eftir eðlilegri fjármögnun stofnun-
arinnar,“ segir Hrönn að lokum .

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Hrönn Egilsdóttir

  Hrönn Egilsdóttir, sjávarvistfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun.

„Enginn græðir á ósjálfbærri nýtingu“
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Hágæða Hágæða 
vinnuföt vinnuföt 
í miklu úrvalií miklu úrvali

Nú fástSnickers vinnuföt í 

Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Verkfæri og festingar

Mikið úrval af öryggisvörum
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Simberg er fyrirtæki í þjónustu við 
sjávarútveg sem hóf formlega 

starfsemi þann 1. maí 2015. Á sama tíma 
tók fyrirtækið við umboði fyrir Simrad 
Kongsberg og Kongsberg Automation en 
síðan þá hafa bæst við ný umboð m.a. 
JRC, Sperry Marine og Jotron ásamt 
búnaði frá Zodiac, talstöðvum og fleiru. 
Simberg annast bæði sölu og þjónustu á 
tækjum og búnaði frá þessum framleið-
endum.

Hjá Simberg starfa 7 manns sem hafa 
langa reynslu af alhliða þjónustu á 
siglinga-, fjarskipta- og fiskileitartækjum 
ásamt sjálfvirknibúnaði í vinnslu og 
vélarrúmi . 

Valdimar Einisson hjá Simberg segir 
verkefnastöðu fyrirtækisins hafa verið 
góða frá stofnun . Mikil verkefni hafi verið 
bæði hér heima og erlendis við uppsetn-
ingu í nýsmíði og endurnýjun á búnaði í 
eldri skipum .

Á árinu var tekið í notkun eitt glæsi-
legasta skip grænlenska flotans, Ilivileq, 
og sá Simberg alfarið um sölu og upp-
setningu á búnaði . Skipið er mjög vel búið 
tækjum til veiða við ólíkar aðstæður .

Fjöldi nýjunga í tækjunum
frá Simrad Kongsberg
Simrad Kongsberg hefur lengi verið 
leiðandi í þróun á búnaði fyrir fiskveiðar 
og hafrannsóknir og segir Valdimar að stór 
hluti af uppsjávarskipum sé búinn með 
Simrad sónurum og dýptarmælum . ES80 
dýptarmælirinn sé í flestum togurum og 
standi hann upp úr þegar kemur að 
greiningu á fisklóði, t .d stærðargreiningu .

Helstu tæki sem Simberg býður frá 
Simrad Kongsberg eru:

  ES80 . Dýptarmælir fullur af nýjungum, 
margar tíðnir sem henta öllum 
stærðum og gerðum af skipum og 
bátum .

  SN90 . Í senn dýptarmælir og sónar, 
frábær mælir fyrir uppsjávar- og 
botnfiskveiðar .

  ST90 . Öflugasti sónarinn í sínum flokki 
á markaðnum í dag . Mikil langdrægni 
og aðgreining . Tíðnisvið 14 til 24 kHz 
sem er lægsta tíðni sem sónar á 
almennum markaði vinnur á .

  CS90 . Nýr millitíðnisónar . Sá fyrsti í 
heiminum sem kemur með composite 
botnstykki 70 til 90 kHz chirp . Hann er 
mun næmari og með meiri langdrægni 
en fyrri millitíðnisónarar .

  TV80 . Veiðistjórnunarkerfi sem er í 
senn einfalt og býður upp á margar 
framsetningar, nýtt trollauga ásamt 
fjölda nema m .a . hlera-, halla-, afla-, 
hita- og dýpisnema .

  FM90 . Trollsónar með omni botnstykki 
sem sýnir allt opið í trollinu og 
innkomu á fiski í einni sendingu .

Vélarrúmskerfi og skáveggir
Frá Kongberg Automation býður Simberg 
heildarlausnir fyrir vélarrúm, K-Chief 600 
PMS sem er m .a . viðvörunarkerfi EO/UMS 
sem vaktar og stjórnar vélbúnaði skipsins, 
skrúfustjórnun, samkeyrslukerfi rafala, 
tankapælikerfi og dælustýringu, RSW 
stýringu og tengingu við framleiðslukerfi .

Frá JRC kemur breið lína siglinga- og 
fiskileitartækja, m . a . radarar, straum-

mælar, GPS og GPS compass, AIS búnaður, 
fjarskiptabúnaður ofl .

Frá Jotron býður Simberg GMDSS 
neyðarbaujur og talstöðvar . Frá Sperry 
Marine eru í boði Gyro compass, radarar, 
ECDIS plotterar, sjálfstýringar og annar 
búnaður .

Loks er að nefna skjáveggi sem Simberg 
býður en þeir hafa tekið við af fjölda minni 
skjáa í brúm skipa . „Við bjóðum 55“ skjái 
ásamt öðrum stærðum sem má raða 
saman að vild og kalla fram mismunandi 
myndir úr ólíkum tækjum . Öllu er stjórnað 
með einni mús . Einnig erum við með 
rafdrifin púlt og stóla í brúnna sem gera 
vinnuaðstöðu skipstjórnarmanna fyrsta 
flokks .“

  Þorsteinn Kristvinsson og Valdimar Einisson eru eigendur Simberg ehf.

Tækin í skipin hjá Simberg

  Skjámynd úr Simrad Kongsberg SN90 
sem er í senn dýptarmælir og sónar.

TÆKI
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Það er oft gaman en misgáfulegt að 
spá í framtíðina. Enda verður ekki 

spáð um annað en það sem ókomið er, og 
reyna við þá iðju að byggja á því sem 
liðið er; reynslunni. Það er fæstum gefið 
að gera það af einhverju viti og svo er 
einnig um mig. Og nú þegar þetta 
sérstaka ár er að líða undir lok, er 
kannski réttara að fara heldur varlegar 
en endranær í spádóma. Ég spái því þó, 
án ábyrgðar, að næsta ár verði betra en 
árið 2020. En hvað er framundan í 
sjávarútvegi á ári komanda?

Íslenskur sjávarútvegur hefur tekið 
stórstígum framförum á undanförnum 
árum . Ekki bara í veiðum og vinnslu, 
heldur ekki síður í allri umgjörð . Tímarnir 
hafa einfaldlega breyst og mennirnir með . 
Þó verður að segjast eins og er að 
íslenskur sjávarútvegur hefur tekið stærri 
skref og áhrifaríkari en sjávarútvegur víða 
um heim . Sjávarútvegur er ein grund-
vallarstoða í íslensku efnahagslífi og það 
verður að reyna að gera, með sjálfbærri 
nýtingu, eins mikið úr auðlindinni og 
framast er unnt . Það hefur tekist 
bærilega . Sú vegferð hefst með kvóta-
kerfinu og síðar framsali veiðiheimilda . 
Fyrirtækin hafa verið að styrkjast og 
stækka og það hefur skilað því að 
íslenskur sjávarútvegur er einn sá 
hagkvæmasti í heimi . Og umfram 
sjávarútveg í mörgum löndum greiðir 
hann sérstakt auðlindagjald, en þiggur 
ekki styrki eða stuðning frá ríkinu . 

Íslenskur sjávarútvegur er smár í 
alþjóðlegu samhengi og hefur lítið að 
segja um verð á alþjóðlegum markaði . Því 
er einfaldlega ekki hægt að velta hækkun 
á kostnaði á söluverðið . Það verður að 
leita annarra leiða . Nýjasta tækni, 
fjárfesting og nýsköpun er leiðin fram á 
við . Fjárfestingar í sjávarútvegi hafa 
numið að meðaltali 22 milljörðum króna á 
ári, undanfarin fimm ár . Það er vísbending 
um hvers má vænta í framtíðinni . Ný skip 
hafa verið að koma til landsins, búin 
nýjustu tækni og oftast eru þau útbúin 

með lausnum sem íslensk fyrirtæki hafa 
hannað í samstarfi við útgerðir . Þá er 
einnig vert að líta til fiskvinnsluhúsa sem 
hafa verið reist á Íslandi á undanförnum 
árum, þau fullkomnustu í heimi . Þar má 
finna fjölmargar lausnir sem hannaðar 
hafa verið og smíðaðar á Íslandi og mörg 
dæmi um gifturíkt samstarf sjávarútvegs 
og tæknifyrirtækja . 

Umhverfismál tengjast öllu því sem 
gert er í sjávarútvegi og á dögunum var 
kynnt stefna íslenskra sjávarútvegsfyrir-
tækja í samfélagsábyrgð . Þar hefur 
sjávarútvegurinn náð góðum árangri, ekki 
síst vegna þess hvernig skipulag er á 
veiðum og vinnslu á Íslandi . Það má kalla 

íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið eitt 
stærsta framlag Íslendinga til loftslags-
mála, þótt ekki hafi verið sérstaklega lagt 
upp með það á sínum tíma . 

Til framtíðar litið held ég að íslenskur 
sjávarútvegur muni að verulegu leyti 
treysta stöðu sína með því að halda áfram 
að fjárfesta í nýjustu tækni og lausnum . 
Einnig að hann hugi enn betur að því 
hvernig hægt er að tryggja framboð af 
hágæða hráefni á kröfuhörðum alþjóð-
legum markaði, með eins litlum áhrifum á 
umhverfið og mögulegt er . Sú er krafa 
nútímans og hún mun þyngjast, en 
sjávarútvegurinn er tilbúinn að takast á 
við krefjandi framtíð .

Sjávarútvegur 
tilbúinn að takast á við 
krefjandi framtíð

  Höfundur er Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi.
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Ísfell kemur mjög víða við sögu 
sjávarútveginum; í veiðarfæragerð, 

viðgerðum á veiðarfærum og veiðar-
færasölu, í sölu öryggisbúnaðar, hífingar- 
og fallvarnarbúnaðar og síðast en ekki 
síst erum við í þjónustu við ört vaxandi 
fiskeldi á Íslandi. Íslenskur sjávarútvegur 
er í heild sinni á mikilli ferð og verður 
áhugavert að fylgja þróuninni á komandi 
árum,“ segir Guðbjartur Þórarinsson, 
framkvæmdastjóri Ísfells.

 
Veiðarfæraþjónustan stöðugt að vaxa
Veiðarfæraþjónustan er stór þáttur í 
starfsemi Ísfells og segir Guðbjartur hana 
í stöðugri þróun . „Sem dæmi vorum við 
að fá til landsins á dögunum strekkivindu 
fyrir togvíra sem við getum farið með 
hvert á land sem er . Hönnun og fram-
leiðsla á togveiðarfærum er mikilvægur 
þáttur í starfseminni . Í hönnunarferlinu 
notum við m .a . tölvuhermun sem gefur 
okkur mikinn sveigjanleika þar sem við 
fáum niðurstöður nánast samtímis . 
Reynslan hefur sýnt að tölvuhermun 
gefur ótrúlega nákvæmar upplýsingar en 
samhliða þessu prófum við veiðarfærin 
einnig í flæðitönkum . Tæknin í hönnun 
og framleiðslu veiðarfæra er alltaf að 
aukast og skilar enn betri veiðarfærum,“ 
segir Guðbjartur og nefnir í þessu 
sambandi að Ísfell hafi einnig nýtt sér 
neðansjávarmyndavélar sem festar eru á 
togveiðarfæri til að taka upp myndefni 
sem nýtist við hönnun og uppsetningu 
veiðarfæra . Hann segir sömuleiðis að 
framfarir í efnum til veiðarfæragerðar 
hafi sitt að segja um þróun í veiðum . „Við 
notum eingöngu bestu fáanlegu efnin á 
markaðnum og vinnum mikið með 
erlendum birgjum okkar að framþróun 
þeirra,“ segir hann .

Ísfell er með starfsstöðvar og 
veiðarfæragerðir á sjö stöðum á landinu, 
þ .e . í Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, á 
Húsavík, Akureyri, Sauðárkróki, Ólafsfirði 
og Flateyri . Allar eru þær mjög svipaðar 
að uppbyggingu en starfsstöðin á Flateyri 

 ÞJÓNUSTA

Íslenskur sjávarút-
vegur er á mikilli ferð
segir Guðbjartur Þórarinsson, framkvæmdastjóri þjónustufyrirtækisins Ísfells

  Fyrirtækið fékk á dögunum öfluga færanlega vírastrekkivindu sem hægt er að fara með 
hvert á land sem er.

  Veiðarþjónusta Ísfells er víðfeðm. Hér er unnið við botntroll.
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þó með meiri áherslu og búnað sem snýr 
að þjónustu við fiskeldið .

 
Trú á loðnuvertíð í vetur
Ísfell býður þjónustu við veiðarfæri í 
öllum tegundum fiskveiða .

„Við leggjum einnig mikinn metnað í 
að bjóða heildarlausnir fyrir neta-, línu- 
og handfæraveiðar ásamt því að bjóða 
allar tegundir af beitu . Líkast til býður 
ekkert fyrirtæki hér á landi annað eins 
vöruúrval og þjónustu fyrir þessar veiðar 
og Ísfell gerir .

Aðalatriðið í þessu sem öðru er að 
bjóða góða vöru og þjónustu . Það hefur 
líka sannað sig hversu mikilvægt er að 
vera með breitt vöru og þjónustusvið . 

Þetta vegur allt hvort annað upp í lok 
dags . Markmið okkar er alltaf að gera vel í 
öllum okkar þjónustuþáttum . Vissulega 
finnum, eins og aðrir, fyrir áhrifum 
loðnubrestsins tvö ár í röð en erum 
bjartsýn og trúum því að það verði 
loðnuvertíð í vetur og næstu ár,“ segir 
hann .

Öryggismálin vaxandi þjónusta
„Þjónusta og framleiðsla á hífingar- og 
fallvarnarbúnaði hefur verið vaxandi 
þáttur í okkar starfsemi . Við bjóðum 
úttektir og yfirferðir á þessum búnaði 
með sérþjálfuðum starfsmönnum en 
segja má að kröfur fyrirtækja um að hafa 
öryggismál í stöðluðum ferlum hafi aukist 

enda orðin hluti af gæðakerfi flestra 
stærri fyrirtækja,“ segir Guðbjartur en 
Ísfell hefur t .d . eftirlit með hífingarbúnaði 
fyrir mörg fyrirtæki bæði á sjó og landi .
 
Fylgja eftir vexti fiskeldisins
Guðbjartur segir tækifæri fyrir Ísfell í 
aukinni þjónustu við fiskeldi en fyrirtækið 
hefur fjárfest í fullkomum búnaði á 
síðustu árum til að byggja þá þjónustu 
upp . Ísfell rekur t .d . tvær þjónustu- og 
þvottastöðvar fyrir sjókvíar, annars vegar 
á Flateyri og hins vegar í Hafnarfirði .

„Við bjóðum sérhannaðan búnað sem 
tengist sjó- og landeldi og má þar nefna 
netabúnað, uppdælukerfi og öryggis- og 
vinnufatnað sem hannaður er fyrir 
þennan iðnað . Því til viðbótar eigum við 
dótturfyrirtækið Maris ehf . sem sérhæfir 
sig í þjónustu og tæknilausnum fyrir 
fiskeldisgreinina . Það er gríðarleg 
framþróun í hugbúnaði og tölvutækni og 
hefur Maris m .a . þróað skjámynda- og 
stýrikerfi fyrir landeldi ásamt því að bjóða 
heildarlausnir fyrir fiskeldi á landi .
Tækniþjónusta Ísfells og Maris snertir því 
stóran hluta virðiskeðjunnar og við 
teljum okkur búa yfir mikilli þekkingu til 
að þjónusta þennan iðnað . Íslensk 
fyrirtæki, eins og okkar, hafa að mínu 
mati alla burði til að hasla sér enn frekar 
völl í þjónustu við fiskeldið á komandi 
árum . Það er fiskeldinu mikilvægt, eins og 
öðrum greinum sjávarútvegs, að geta sótt 
sér þjónustu og aðstoð við tækniþróun 
hér heima . Við þekkjum það af áralangri 
reynslu hvers virði það er fyrir viðskipta-
manninn að hafa þjónustuna alltaf við 
hlið sér . Ég spái því að við komum til með 
að sjá enn frekar á komandi árum að 
tækniþekking sem íslensk fyrirtæki hafa 
þróað í kringum sjávarútveginn kemur til 
með að nýtast í þróun innan fiskeldisins,“ 
segir Guðbjartur .

  Ísfell nýtir sér m.a. tölvuhermun við hönnun veiðarfæra. 

  Ísfell þjónustar víða í sjávarútveginum. Hér er starfsmaður í viðhaldsþjónustu Icelanda-
ir með fallvarnabúnað frá fyrirtækinu. 
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Um þessar mundir standa yfir 
breytingar á uppsjávarskipi í eigu 

Samherja í Karstensens skipasmíða-
stöðinni í Skagen í Danmörku til að gera 
skipinu kleift að stunda veiðar og 
varðveislu á lifandi fiski. Breytingarnar 
felast í því að hægt verður að dæla 
lifandi fiski um borð og geyma lifandi í 
sérútbúnum tönkum. Verkefnastjórarnir 
Heiðdís Smáradóttir og Hjörvar 
Kristjánsson sjá um verkefnið fyrir hönd 
Samherja.

Þegar skipið verður tekið í notkun hér 
á landi verður Samherji fyrsta útgerðar-
fyrirtækið til að innleiða þessa tækni hér 
á landi . Þetta fyrirkomulag býður upp á 
meiri sveigjanleika í meðferð aflans og 
betri stýringu vinnuálags um borð . Þeir 
möguleikar sem eru í boði eru eftir-
farandi: 

  Fiskur fer lifandi í sérútbúna tanka . 
Þá er hægt að vinna hann síðar um 
borð eða koma með fiskinn lifandi 
að landi og geyma í kvíum fram að 
slátrun . 

  Fiskur er blóðgaður/slægður og 
settur í tanka með kældum sjó 
(RSW) til geymslu .

  Fiskur er blóðgaður/slægður í 
hefðbundin kör sem geymd eru í 
kældri fiskilest .

Aðferðin hefur verið stunduð í Noregi 
til fjölda ára og þá aðallega með þorsk . 
Upphaflega hófu Norðmenn og Bretar að 
skila lifandi fiski að landi um árið 1880, þá 
í opnum brunnum í skipunum en þannig 
fengu þeir margfalt verð fyrir aflann . 

Aðferðin hefur síðan þróast töluvert og 
er í dag mikið notuð í norska strandflot-
anum . 

Skipið lengt til að koma fyrir fiskilest 
og vinnsludekki
Samherji festi kaup á 45 metra uppsjávar-
veiðiskipi sem var byggt í Karstensens 
skipasmíðastöðinni í Skagen í Danmörku 
árið 2004 . Skipið er í góðu ástandi og 
lítið notað og hentar vel til þeirra 
breytinga sem þarf til varðveislu á lifandi 
fiski um borð .

Skipið verður lengt um tíu metra til að 
koma fyrir hefðbundinni fiskilest og 
vinnsludekki . Fyrir eru í skipinu sex 
fiskitankar með sjókælingu . Fjórum þeirra 
verður breytt þannig að þeir geti einnig 

nýst fyrir lifandi fisk . Nýtt dekkhús verður 
byggt á efra þilfari, þar sem aðstöðu til 
flokkunar á fiski verður komið fyrir og 
þaðan verður fiskur flokkaður til vinnslu, 
kælingar eða í tanka þar sem honum er 
haldið lifandi .

Hefðbundin fiskilest verður einnig í 
skipinu fyrir fiskikör þar sem frágangur á 
afla verður eins og við þekkjum í dag, 
slægt og ísað . Vinnslan verður starfrækt 
með sama hætti og gert er í ísfisktog-
urum í dag en minni þörf verður á 
afkastagetu vinnslu um borð þar sem 
mestur afli fer beint í tanka . Möguleiki er 
á áframhaldandi vinnslu um borð á fiski 
beint frá flokkun, frá sjókældum tönkum 
eða úr geymslutönkum fyrir lifandi fisk .

Skipið verður búið sogdælukerfi sem 

Fyrst íslenskra útgerðarfyrirtækja til að 
innleiða veiðar og varðveislu á lifandi fiski

  Tölvuteikning af Oddeyrinni EA sem er í lengingu hjá Karstensens Skibsverft AS í Danmörku.

  Höfundar eru Heiðdís Smáradóttir og Hjörvar Kristjánsson, verkefnastjórar Samherja. 

 FISKVEIÐINÝJUNG
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bæði verður notað til að dæla afla um 
borð frá veiðarfæri að flokkun og frá 
tönkum upp í vinnslu . Sama kerfi er notað 
við löndun frá tönkum hvort sem landað 
er í kvíar eða beint til vinnslu . Aðrar 
fyrirhugaðar breytingar á skipinu felast 
meðal annars í stækkun íbúða, færslu á 
krana og fleiru . 

Uppfæra þarf regluverkið á Íslandi
Norðmenn hafa byggt upp regluverk í 
kringum þessar veiðar . Þar er miðað við 
að sé fiski haldið lifandi skemur en 12 
vikur þurfi ekki að meðhöndla hann sem 
eldisfisk, því ekki sé um eiginlegt fiskeldi 
að ræða heldur eingöngu geymsluform . 
Reglurnar snúast bæði um dýravelferð, 

þ .e . að fiskurinn verði ekki fyrir óþarfa 
hnjaski, og að aðstaða sé um borð til að 
flokka og vigta allan afla . Eftir fjórar vikur 
í kvíum þarf að bjóða fiskinum fóður, 
heilan fisk, t .d . loðnu, þannig að ekki sé 
verið að svelta hann . 

Í Noregi hafa þessar veiðar fyrst og 
fremst snúist um að framlengja svokall-
aða „vertíð“ sem stendur yfir frá janúar til 
apríl, þar sem að bróðurpartur af 
þorskkvóta Norðmanna er veiddur og eru 
liður í að geta boðið ferskan þorsk árið 
um kring . 

Fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga er 
hins vegar það gott að veiðar dreifast 
nokkuð vel yfir árið og því teljum við að 
ekki sé þörf á að veiða villtan fisk 
eingöngu í þeim tilgangi að geyma hann 
til seinni tíma, líkt og Norðmenn gera . 
Íslenskar reglugerðir ná yfir áframeldi á 
villtum fiski og gert ráð fyrir að sækja 
þurfi um eldisleyfi í samræmi við lög um 
fiskeldi . 

  Þorskur í kvíum í Noregi.



115 ár liðin frá fyrstu útgáfu tímaritsins Ægis

„Yður er þetta 
rit ætlað“
Þjér fiskimenn og sjómenn! Yður er þetta rit ætlað, það á að vera ykkur leiðarvísir og málsvari, það á að 

leiðbeina og styðja að öllu því, sem getur orðið ykkar atvinnuveg til þrifa og framfara, að öllu því, sem 
getur stutt að ykkar sameiginlegri velgengni; það á að vera talsmaður yðar þegar þjer eruð önnum kafnir á 
hafi úti og hafið ekki tíma til umsvifa; það á að upplýsa yður sem búið á útkjálkum og annesjum, þar sem 
auðurinn er annarsvegar, en því miður oft vanþekking og fátækt hinsvegar. Öll þau málefni, sem að einhverju 
leyti geta stutt að framförum í fiskveiðunum, veiðiaðferðinni, hagnýtingu, verkun o.fl. verður rækilega rætt 
og útlistað, hafandi fyrir augum bæði útlent og innlent, sem gefur leiðbeiningar og upplýsingar í því efni.“ 
Þetta skrifaði Matthías Þórðarson frá Móum, ritstjóri tímaritsins Ægis í fyrsta tölublaði tímaritsins sem kom 
út þann 10. júlí árið 1905. Blaðið fagnar því 115 ára afmæli í ár, langri útgáfusögu sem á sér fáar ef nokkrar 
hliðstæður á Íslandi og ólíklegt er að í heiminum sé að finna svo gamla samfellda útgáfu í sjávarútvegi.
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Skipstjórnarmenn hikandi
Upphafið að útgáfu tímaritsins Ægis má 
einmitt rekja til Matthíasar Þórðarsonar 
sem viðraði þá hugmynd fyrst við Hannes 
Hafliðason skipstjóra og formann 
skipstjórafélagsins Öldunnar í byrjun 
síðustu aldar að félagið stofnaði til útgáfu 
tímarits sem fjallaði um sjósókn . Þó 
Hannesi tæki hugmyndinni fálega þá var 
málið rætt á fundi félagsmanna í 
ársbyrjun 1904 sem töldu í of mikið ráðist 
að félagið stæði að baki slíkri útgáfu þó 
þörf á blaði sem þessu væri fyrir hendi . 
Skipuð var nefnd til að kanna möguleika á 
útgáfunni og m .a . var leitað til þess kunna 
fiskifræðings Bjarna Sæmundssonar um 
að taka útgáfuna að sér . Bjarni taldi sér 
það ekki fært þó hann vildi styðja 
framtakið . 

Matthías bræddi hugmyndina áfram 
með sér og komst meðal annars í kynni 
við ritstjóra slíkra fagrita sem þá voru til í 
Noregi og Danmörku sem báðir hvöttu 
hann til að stofna til útgáfu tímaritsins á 

Íslandi . Það sama gerðu forsvarsmenn 
ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg og úr 
varð að Matthías lét slag standa og gaf 
fyrsta blaðið út þann 10 . júlí árið 1905 . 

Útgáfuafrek Matthíasar
Telja má afrek að Matthíasi Þórðarsyni, 
sem var að uppleggi skipstjóramenntaður 
Sunnlendingur, hafi tekist að halda 
blaðinu úti fyrstu árin en hann var 
fjárhagslega ábyrgur fyrir útgáfunni . 
Matthías hafði fyrir stofnun blaðsins 
verið á varðskipinu Heklu og hélt áfram 
eftir að blaðið hóf að koma út . Til 
aðstoðar í fjarveru sinni fékk hann til liðs 
við sig þá Bjarna Jónsson frá Vogi, Halldór 
Jónasson, Matthías Þórðarson fornminja-
vörð og Björn Þórðarson en í stuttu máli 
náðist að gefa blaðið út mánaðarlega til 
ársins 1909 að hlé var gert á útgáfunni . Þá 
var Matthías orðinn búsettur í Sandgerði 
og gafst honum ekki tími til að annast 
útgáfuna samhliða öðru .

Þremur árum síðar, árið 1912, var 

áðurnefndur Hannes Hafliðason orðinn 
forseti Fiskifélags Íslands og tók félagið 
útgáfu Ægis upp á arma sér . Undir 
ritstjórn Matthíasar kom Ægir út á nýjan 
leik og allar götur síðan hefur útgáfan 
verið samfelld, allt fram á þennan dag . 
Matthías hafði sannað þörfina fyrir 
útgáfu blaðsins sem nú fékk traustari 
bakhjarl í Fiskifélagi Íslands . 

Farsælir ritstjórar
Árið 1914 tók Sveinbjörn Egilsson við 
ritstjórn Ægis og stýrði blaðinu farsæl-
lega í heil 23 ár eða lengur en nokkur 
annar ritstjóri hingað til hefur gert . 
Sveinbjörn hafði áður verið farmaður og 
hafði mikinn áhuga á farmennsku og 
slysavarnamálum . En fyrst og fremst bar 
blaðið þess merki að hann var áhugasam-
ur um að miðla til lesenda fjölþættum 
fróðleik og hugvekjum á lipurlega rituðu 
máli . Sveinbjörn var kominn á áttræðis-
aldur þegar þann lét af ritstjórn árið 1940 
og við tók annar og ekki síður merkilegur 
maður; fræðimaðurinn Lúðvík Kristjáns-
son . Sá stýrði síðan blaðinu um 18 ára 
skeið og gekk næstur Sveinbirni í tíma í 
ristjórastólnum . Þeir tveir hafa stýrt 
blaðinu lengst, ásamt núverandi ritstjóra 
sem samtals hefur stýrt því í 18 ár . Lúðvík 
Kristjánsson var á sinni tíð kunnur 
fræðimaður og kennari en samhliða 
ritstjórn Ægis ritaði hann bókaflokkinn 
Íslenska sjávarhætti, viðamikla heimild 
um íslenskan sjávarútveg . 

Stór þáttur Fiskifélags Íslands
Líkt og sjá má á meðfylgjandi yfirlitum 
um útgefendur blaðsins og ritstjóra á 
þeim 115 árum sem liðin eru frá því fyrsta 
tölublað Matthíasar Þórðarsonar kom út 
þá hafa margir lagt hönd á plóg . Líkt og 
áður segir kom Ægir lengstum út 
mánaðarlega og lengi vel fylgdi blaðinu 
einnig sérstakt yfirlit aflatalna sem síðari 
árin hafa verið hluti blaðsins .

Líkt og að framan segir var Ægir í 
byrjun prentaður hjá Gutenberg prent-

Ritstjórar Ægis
Matthías Þórðarson 1905-1914
Sveinbjörn Egilson 1914-1937
Lúðvík Kristjánsson 1937-1955
Davíð Ólafsson 1955-1967
Már Elísson 1967-1973
Már Elísson og Jónas Blöndal 1973-1983
Þorsteinn Gíslason og Jónas Blöndal 

1983-1985

Birgir Hermannsson 1985-1987
Þorsteinn Máni Árnason 1987-1988
Kristján R . Kristjánsson 1988-1989
Ari Arason og Friðrik Friðriksson 

1989-1993
Bjarni Kr . Grímsson, Ari Arason og 

Friðrik Friðriksson 1993-1993
Bjarni Kr . Grímsson og Þórarinn 

Friðjónsson 1993-1996

Bjarni Kr . Grímsson og Jóhann Ólafur 
Halldórsson 1996-1998

Pétur Bjarnason og Jóhann Ólafur 
Halldórsson, 1999-2000

Jóhann Ólafur Halldórsson 2001-2003
Óskar Þór Halldórsson 2003-2009
Jóhann Ólafur Halldórsson 2009-

  1905.   1920.
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smiðju og var þar lengstum meðan hún 
var rekin . Blaðið var í sama formi allt fram 
til ársins 2000 þegar brotinu var breytt í 
A4 stærð sem betur féll að þörfum 
auglýsenda auk þess sem betra rými varð 
fyrir efni blaðsins .

Fiskifélag Íslands stóð að útgáfunni 
allt fram til ársins 2001 þegar Athygli ehf . 
keypti útgáfuna . Átta ár þar áður hafði 
Fiskifélagið fengið utanaðkomandi aðila 
til að annast útgáfuna í samstarfi við 
félagið, fyrst útgáfuþjónustuna Skerplu 
frá árinu 1993 til ársins 1996 og síðan 
Athygli ehf . Með öðrum orðum stóð 
Fiskifélag Íslands, eitt og sér eða með 
samtarfsaðilum, fyrir útgáfu Ægis í 88 ár 
og endurspeglar blaðið á þeim langa tíma 

merkilegt starf félagsins fyrir íslenskan 
sjávarútveg . Auk fjölþætts efnis starfs-
manna Fiskifélags Íslands um hin ýmsu 
málefni tengd fiskifræði, hafrannsóknum, 
útgerð og vinnslu má sérstaklega nefna 
tæknilega umfjallanir frá tæknideild 
Fiskifélags Íslands um skip og báta . 
Gjarnan birtust í blaðinu teikningar og 

ítarlegar upplýsingar um skip og báta . 
Umfjallanir um mörg skip sem enn eru 
gerð út á Íslandsmiðum má finna í Ægi 
þegar þau komu nú til landsins .

Við stóran þátt Fiskifélags Íslands í 
útgáfu Ægis verður ekki skilið öðruvísi en 
nefna að félagið stóð fyrir því fyrir 
nokkrum árum að kosta skönnun 

Útgefendur Ægis
Matthías Þórðarson 1905-1909
Fiskifélag Íslands 1912-1993
Skerpla ehf . 1993-1996
Fiskifélag Íslands 1996-1998
Fiskifélagsútgáfan 1998-2000
Athygli ehf . 2001-2018
Ritform ehf . 2018-

  1933.   1940.

  Fiskiskipin eru í stöðugri þróun, líkt og allt annað í sjávarútvegi. Tala má um greinina sem suðupott nýsköpunar. 
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heildarútgáfu blaðsins inn á vefsvæðið 
timarit .is og mun það vera eitt allra 
stærsta skönnunarverkefnið á þeim vef 
hingað til . Tugþúsundir blaðsíðna sem 
aðgengilegar eru almenningi og er þar 
mikinn fróðleik að finna .

Fjölbreytt og fræðandi
Við kaup Athygli ehf . á Ægi árið 2000 
fluttist ritstjórnin alfarið til Akureyrar og 
hefur verið þar síðan en starfsmenn sem 

að útgáfunni koma eru á Akureyri, í 
Reykjavík og Grindavík . Núverandi 
útgefandi er Ritform ehf . sem hefur gefið 
blaðið út frá miðju ári 2018 og er Jóhann 
Ólafur Halldórsson ritstjóri Ægis . Blaðið 
kemur út í 8 .-10 . tölublöðum árlega .

Líkt og Matthías Þórðarson boðaði í 
áðurnefndri grein í fyrsta tölublaðinu árið 
1905 var fjölbreytileiki í efnisvali einkenn-
andi fyrir útgáfuna og það er leiðarstef 
útgáfunnar enn í dag . Fjallað er í blaðinu 

um hin ýmsu málefni sjávarútvegs-
greinarinnar, frá veiðum til afurðasölu og 
allt þar á milli . Ein útgáfa á ári er helguð 
samantekt á úthlutun aflaheimilda nýs 
fiskveiðiárs en í öllum blöðum er að finna 
samantekt á heildaraflatölum liðinna 
mánaða . Fagefni í bland við fréttir og 
fróðleik . Þannig heldur þessi öldungur á 
fjölmiðlamarkaðnum á Íslandi sér ungum 
og horfir inn í framtíðina .

  1955.   1973.   2020.
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Norðanfiskur 
framleiðir 
milljónir 

matarskammta

Er loðnan 
í felum undir 

ísnum?

Ætlaði í smíðar en endaði
í skipstjórastólnum
Bjarni Ólafur Hjálmarsson, skipstjóri á Blængi NK

KÆLIÞJÓNUSTA

Við leggjum ríka áherslu 
á góða þjónustu og vandað verk.

ÞJÓNUSTA
• Viðgerðarþjónusta 
  á frysti- og kælikerfum.
• Ráðgjöf, hönnun og 
  uppsetning á nýjum 
  kælikerfum.

SAMSTARF / FRAMLEIÐSLA
•  OptimIce®
•  SCM Frigo 
•  Incold 
•  Carrier 
•  Bitzer

•  Howden
•  Sabroe
•  Carsoe
•  Engie
•  O.fl.

Þjónusta á öllum frysti- og kælikerfum í sjávarútvegi, Ammoníak, RSW, 
OptimICE®, CO2 o.fl.,  bæði á verkstæði okkar og eins hjá viðskiptavinum 
um borð í skipum og fiskvinnslum.
Erum einnig samstarfsaðilar fjölda framleiðanda á kælivörum.

Hágæða kæli- og frystiklefar.

KAPP EHF  •  MIÐHRAUN 2   •   210 GARÐABÆ   •  587 1300   •   KAPP@KAPP.IS   •   WWW.KAPP.IS 



FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Magnús Sævarsson

Nautalund og benni vinsælast
Venjulegur vinnudagur byrjar kl. 6:30 

með því að útbúa morgunmat. Þegar 
ég er búinn að græja matinn fer ég í 
kalda karið í fimm til tíu mínútur. Við 
erum með fiskikar sem við látum renna í 
kaldan sjó. Þetta er allra meina bót og er 
mikið notað um borð,“ segir Magnús 
Sævarsson kokkur á togaranum Björgu 
EA 7 þar sem hann hefur verið í tvö ár.

„Ég nota tímann á morgnana til að 
baka kökur og kruðerí . Hádegismaturinn 
er kominn kl . 11 í heita borðið fyrir 
vaktina sem er að fara að vinna kl . 12 . 
Eftir matinn baka ég yfirleitt matarbrauð 
fyrir daginn,“ bætir Magnús við en eftir 
það fer hann í ræktina að hjóla . „Svo er 
farið að undurbúa kvöldmat-
inn og græja kvöldhress-
ingu fyrir nóttina . Yfirleitt 
er ég búinn að ganga frá 
kl . 21 á kvöldin .“

Fengu leyfi hjá pabba
Magnús hefur verið lengi á 
sjó eða frá árinu 1979 . 
Hann var fyrst á 
Frosta ÞH frá 
Grenivík en 
eigendur 
skipsins fengu

leyfi frá föður Magnúsar til að hann fengi 
að fara með skipinu á sjó . Þrátt fyrir að 
vera ekki kokkur þá man hann vel eftir 
matseðlinum um borð . „Það var soðið 
lambakjöt, saltkjöt, bjúgu og pylsur . 
Svona gekk þetta alla daga . Ekki voru 
kröfurnar meiri á þeim tíma,“ rifjar hann 
upp .

Árið 1990 varð hann svo kokkur á 
Súlunni EA . Hann segir það hafa verið 
rólegt fyrst en breyttist þegar loðnuver-
tíðin byrjaði . „Mér er mjög minnistætt 
hvað ég var stressaður þá . Það voru 13 
karlar um borð og reynsla mín ekki mikil 
á þessum tíma . Ég svaf lítið fyrstu 
dagana, var með endalausar áhyggjur af 
því hvað ætti að vera í matinn,“ segir 

Magnús .

Úlfaldasteik um borð
Magnús minnist þess að þegar 
hann var kokkur á Margréti og 

skipið landaði í Afríku . Þá voru oftar 
en ekki nokkrir heimamenn um borð 

og eitt sinn komu þeir með 
úlfaldakjöt sem þeir sögðu

 vera lostæti . „Það voru miklar væntingar 
hjá mönnum þegar steikin kom á borð 
með rauðvínsósu og lituðum jarðeplum . 
En bragðið af kjötinu var skelfilegt,“ segir 
Magnús . 

Hann segir að sjómenn vilji helst 
venjulegan heimilismat . „Í dag er krafan 
að nota sem minnst af tilbúnum kjöt-
vörum og neysla á fersku grænmeti hefur 
stóraukist,“ segir Magnús sem nýtir 
veraldarvefinn til þess að finna nýjar 
uppskriftir og auka fjölbreytnina .

Verandi kokkur á ísfisktogara segist 
Magnús alltaf hafa aðgang að nýjum fiski 
af ýmsum tegundum . „Það bíður upp á 
mikla mögurleika enda vilja kallarnir á 
Björgu EA 7 helst borða fisk,“ segir 
Magnús sem er í litlum vafa um hvað sé 
vinsælasti rétturinn . „Ætli nautalund og 
benni sé ekki vinsælast,“ segir hann að 
lokum .

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1914 – Námskeið 
fyrir matsveina
Ungfrú Fjóla Stefánsdóttir forstöðu-
kona matreiðsluskólans á Ísafirði hefir í 
hyggju að halda þar vestra námskeið fyrir 
matsveina á skipum, frá 16. maí til 5. 
júní næstk. sumar. Virðist þetta fyrirtæki 
hið nauðsynlegasta og ætti að verða til 
sparnaðar fyrir útgerðarmenn og um leið 
til þæginda fyrir skipsmenn. Góður mat-
sveinn er mikils virði á sjó. Óskandi væri 
að sem flestir styrktu fyrirtæki þetta.
Frétt í Ægi, mars 1914.

1915 – Nauðsyn á 
sjómannaheimilum
Hin miklu sjómannaheimili hvervetna 
um lönd, hafa öll þau þægindi að bjóða, 
sem sjómönnum ætti að koma best 
meðan þeir dvelja í landi. Skipstjórar og 
yfirmenn geta fengið herbergi og fæði 
við sitt hæfi og hásetar, kyndarar og mat-
sveinar við sitt. Gnægð er þar af bókum, 
sem ýmsir góðir menn gefa og hafa gefið, 
þar eru einnig ýms töfl, en spil sjást þar 
ekki og í flestum þeirra er bannað að spila 
á spil og í öllum að neyta víns í húsinu. 
Úr grein um nauðsyn sjómannaheimila á 
Íslandi, júlí 1915.

  Magnús Sævarsson, kokkur á Björgu EA 7, 
við vinnuaðstöðu sína um borð.

38



39SÆPLAST I Gunnarsbraut 12 I 620 Dalvík I Sími: 460 5000 I www.saeplast.com



Þegar Sæplast hóf framleiðslu á 
polyethelene kerum fyrir 20 árum þá 

horfðum við til þess að þau yrðu 
endurvinnanleg að líftímanum loknum. 
Það var einn af stórum kostum þessarar 
vöru, auk styrks keranna, langs líftíma og 
fleiri atriða. Umhverfisvitundin var því 
strax á þeim tíma ríkur þáttur í þróun 
keranna. Þess vegna er ánægjulegt að 
við séum nú komin að þeim tímapunkti 
að sjá hráefni úr notuðum polyethelene 
kerum nýtt í framleiðslu okkar á nýjum 
kerum,“ segir Arnar Snorrason, fram-
kvæmdastjóri vöru- og markaðsþróunar 
Sæplasts ehf. sem er þessa dagana að 
framleiða í fyrsta sinn ker þar sem að 

hluta er notað hráefni sem endurunnið 
hefur verið úr eldra keri frá fyrirtækinu. 
Plastker Sæplast eru því með þessu í 
orðsins fyllstu merkingu að ganga í 
endurnýjun lífdaga og fyrstu kerin 
þessarar gerðar fara í notkun hjá 
dótturfyrirtæki Sæplast, leigufyrirtæk-
inu iTUB.

Skýrt dæmi um hringrásarhagkerfið
„Með framleiðslu PE keranna erum við að 
fylgja markmiðum hringrásarhagkerfisins; 
framleiðum gríðarlega sterka vöru með 
langan líftíma, það er hægt að gera við 
hana svo að hún endist lengur, hún er 
endurvinnanleg og síðast en ekki síst þá 

erum við með deilihagkerfi í gegnum 
leigufyrirtæki okkar, iTUB, en við erum 
einmitt að framleiða fyrstu kerin úr 
endurvinnsluefninu fyrir iTUB,“ segir 
Arnar og bætir við að þetta sé til marks 
um mikla samfélags- og umhverfislega 
vitund Sæplasts sem framleiðanda á 
vörum úr plasti . „Umræðan um plast og 
plastframleiðslu þykir okkur á köflum 
alltof neikvæð því við teljum okkur þvert 
á móti framleiða umhverfisvæna vöru . Í 
því sambandi má benda á að Sæplast er 
eina hverfisteypufyrirtækið í heiminum 
sem notar rafmagn til að knýja hverfi-
steypuofna,“ segir Arnar . 

Sæplast á Dalvík lokar endurnýtingarhringum

Hráefni úr endurunnum 
kerum í fyrsta sinn not-
að í framleiðslu á nýjum
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PE kerin sækja stöðugt á
Þegar Sæplast hóf árið 1984 framleiðslu á 
kerum var eingöngu um að ræða 
hverfisteypt ker sem einangruð eru með 
urethane efni, svokölluð PUR ker . Ytra lag 
þeirra er úr polyethelene en fyllingin úr 
urethane . PE kerin eru aftur á móti 
einangruð með polyethelene efni sem 
gerir að verkum að veggir þeira eru 
sterkari, þau eru öruggari í notkun og 
meðhöndlun matvæla og eru endurvinn-
anleg . Sævaldur Gunnarsson, svæðissölu-
stjóri Sæplasts, segir framleiðslu og sölu 
PE keranna hafa jafnt og þétt aukist frá 
því fyrsta ker þessarar gerðar frá Sæplasti 
fór á markaðinn . 

„Í viðskiptavinahópi okkar eru 
notendur sem eingöngu kaupa þessi ker 
og vilja ekki nota annað . Aðrir eru smám 
saman að skipta PUR kerunum út fyrir PE 
ker,“ segir Sævaldur en frá upphafi hafa 
PE kerin verið mikið notuð í kjötiðnaði og 
sækja sífellt á í sjávarútvegi . Enda segja 
þeir Arnar og Sævaldur að nú séu PE ker 
orðin meirihluti keraframleiðslu Sæplasts 
hf . 

„Eftir sem áður er framleiðsla PUR 
keranna mjög sterk hjá okkur enda falla 
þau vel að þörfum margra viðskiptavina . 
Það er mikilvægt fyrir okkur sem 
framleiðanda að geta áfram boðið 
viðskiptavinum upp á báðar gerðir kera 

en stíga skrefin samhliða og markvisst í 
átt að endurvinnsluframtíðinni og þeirri 
samfélagslegu ábyrgð sem er að geta 
tekið við kerum að líftíma loknum frá 
viðskiptavinum og endurnýtt þau,“ segir 
Sævaldur . 

Endurnýtingarhringum lokað
Arnar segir að undirbúningur þessa 
áfanga sem Sæplast er nú að ná hafi 
staðið um nokkurra ára skeið . Fyrirtækið 
hefur, ásamt samstarfsaðilum erlendis, 
þróað ferli sem gömul ker fara í en þau 
eru tætt niður og efni þeirra síðan 
meðhöndlað á ákveðinn nátt svo úr verði 
hráefni sem hægt er að nýta á nýjan leik í 
verksmiðjunni á Dalvík . 

„Fyrsta skrefið er að geta nýtt þetta 
efni til íblöndunar í fylliefni kerjanna og 
endurunnið ker með þeim hætti . Þar með 
höfum við lokað þessum endurnýtingar-
hring á vörunni,“ segir Arnar og svarar því 
aðspurður að markmiðið sé að í fram-
tíðinni verði hægt að steypa PE ker 
alfarið úr endurvinnsluefni .

„Til þess þarf samt lengra þróunarferli 
en við sjáum þennan möguleika fyrir 
okkur í framtíðinni . Við finnum að 
viðskiptavinir okkar eru, líkt og við, 
áhugasamir um að sýna samfélagslega 
ábyrgð og ná sem lengst í endurvinnslu 
og endurnýtingu með gæði, endingu og 
áreiðanleika umbúðanna í fyrirrúmi . Það 
er markmiðið,“ segir Arnar .

  Arnar Snorrason, framkvæmdastjóri 
vöru- og markaðsþróunar Sæplasts ehf.

  Polyethelene ker á bryggjunni á Dalvík. PE kerin sækja stöðugt á og eru nú orðin 
meirihluti keraframleiðslu Sæplasts hf. Notendur horfa ekki síst til þess að hægt er 
að endurvinna kerin og nota hráefnið í framleiðslu á nýjum PE kerum. Þeim endur-
nýtingarhring er Sæplast nú að loka með því að steypa fyrstu kerin þar sem endur-
vinnsluefnið er notað. 

  Sævaldur Gunnarsson, svæðissölustjóri 
Sæplasts ehf. 
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Keraleigufyrirtækið iTUB fagnar á 
þessu ári 10 ára afmæli en það er í 

dag með um 50.000 ker í útleigu. 
Fyrirtækið notar eingöngu polyethelene 
endurnýtanleg og endurvinnanleg ker 
frá móðurfélagi sínu, Sæplasti hf., í sitt 
útleigukerfi sem Hilmir Svavarsson, 
framkvæmdastjóri iTUB, segir til marks 
um þá grundvallaráherslu fyrirtækisins 
að bjóða viðskiptavinum sínum sterk-
ustu kerin sem völ sé á og þau öruggustu 
með tilliti til matvælaöryggis. Einnig 
segir hann styrk PE keranna stóran kost 
þegar kemur að öryggi notenda, PUE ker 
eigi það til að gefa eftir í lögun og verða 
varasöm í stöflun og hífingu.

Gömul iTUB ker endurnýtt
„Polyethylene (PE) kerin hafa að okkar 
mati ótvíræða kosti umfram ker sem 

einangruð eru með polyurethane og þess 
vegna veljum við að nota þau eingöngu í 
útleigukerfi iTUB . Auk þess hversu sterk 
þau eru, viðurkennd og örugg til notkun-
ar í matvælaiðnaði þá er mjög mikilvægt 
fyrir okkur að eiga þess kost að endur-
vinna kerin og nýta hráefnið sem til fellur 
til framleiðslu á nýjum kerum . Það sýnir 
umhverfislega ábyrgð og metnað okkar,“ 
segir Hilmir en þessa dagana er einmitt 
verið að framleiða hjá Sæplasti fyrstu 100 
PE kerin fyrir iTUB sem steypt eru að 
hluta úr endurvinnsluefni úr gömlum 
kerum . 

„Við gerum ráð fyrir að PE kerin endist 
í 12-15 ár svo að endurvinnsluþörfin er 
ekki orðin mikil í okkar kerfi enn sem 
komið er . En sá áfangi sem er að nást með 
þessum fyrstu kerum þar sem efni úr 
gömlum kerum frá okkur er notað til að 

steypa ný er mjög stór,“ segir Hilmir og 
bætir við að markmiðið sé að öll ker í 
leigukerfi iTUB verði í framtíðinni 
endurunnin með þessum hætti þegar þau 
hafa lokið líftíma sínum . 

 
Mikill vöxtur á 10 árum
Hilmir segir að stöðugur vöxtur hafi 
verið hjá iTUB frá því fyrirtækið var 
stofnað fyrir 10 árum . Það byggði fyrst 
upp sitt útleigukerfi í Noregi á sínum 

Stöðugur vöxtur iTUB í 10 ár
fyrstu nýju kerin sem framleidd eru að hluta úr eldri kerum senn í notkun

  Fiskiskip landar ferskum fiski og tóm ker frá iTUB bíða þess að fara um borð. 

  Hilmir Svavarsson, framkvæmdastjóri 
iTUB. 

 KERALEIGA 

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna

1916 – Íslenskur hugvitsmaður
Jón S. Espholin vjelfræðingur, hefur fundið upp nýja bifvjelagerð (Motor), sem sje-
fræðingum i þeirri grein geðjast mjög vel að. Jón hefur lagt stund á ýmsa vjelfræði erlendis í 
mörg ár, var til dæmis lengi i þjónustu Burmeisler & Wain. Siðastl. ár var hann hjer heima 
og fullgerði þá teikningarnar af bifvjel sinni, og fór með þær utan i nóvbr. síðastl. Þegar til 
Kaupmannahafnar kom, fjekk hann þegar 57ms tilboð um smíði á vjelinni, og sneri hann 
sjer að síðustu að nafnkunnri bifvjelarverksmiðju sem þegar tók til starfa við smíðið, eftir 
teikningum og uppdráttum Jóns. 
Frétt í júlí 1916.
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  Þjónustunet iTUB teygir sig víða um Norður-Evrópu. 

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

tíma en síðan bættust fleiri lönd við í 
Norður-Evrópu og ekki síst íslenski 
markaðurinn . 

„Áætlanir okkar gera ráð fyrir að 
vöxturinn haldi áfram næstu ár . Stærstu 
markaðir okkar, Noregur og Ísland, eru þó 
ólíkir hvað það varðar að í Noregi erum 
við fyrst og fremst að keppa við einnota 
umbúðir í flutningi matvæla á meðan við 
erum í beinni samkeppni hér heima í 
keraleigu . Í dag er íslenski markaðurinn 
orðinn meirihluti okkar veltu og með þá 
vöru og þjónustu sem við byggjum á 
teljum við okkur hafa tækifæri til að 
sækja enn frekar fram hér heima, 
samhliða vexti erlendis,“ segir Hilmir en 
stærstur hluti útleigu kera iTUB er til 
sjávarútvegsfyrirtækja . Kerin eru um borð 
skipum og eru notuð til flutnings á fiski til 
erlendra kaupenda . Leigukerfið byggist í 
grunninn á að iTUB sér til þess að 
viðskiptavinir hafa alltaf aðgang að 
umsömdum fjölda kera, hreinum og 
tilbúnum til notkunar, þar sem þeir þurfa 
á þeim að halda .
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1918 – Hugað að bjargráðaskipi
Hugmyndin um bjargráðaskip hér við land er farin að fá talsverðan 
byr, en framkvæmdir litlar enn þá. Tímar þeir, sem við nú lifum á, 
eru svo örðugir og alvarlegir, að varla má vænta mikilla framkvæmda, 
einkum þar sem um mikil fjárframlög er að ræða, til fyrirtækis, sem 
eftir öllum sólarmerkjum að dæma hefir ekkert áhugamál verið, 
þeirra, er mest gagnið mundu af fyrirtækinu hafa. 
Úr grein eftir Sveinbjörn Egilsson ritstjóra, mars 1918.

1919 – Fjallkonan með vanræðasvip
Síldin er að verða ein aðalpersónan í atvinnulífi íslendinga. Af hennar 

völdum rísa nú þorp þar sem engin voru áður. Hún ræður af frjálsu 
fullveldi viðgangi þeirra eða hnignun, aflar einu bæjarréttinda og 
dregur skyndilega allan vind úr seglunum hjá öðru. Hún ræður 
kaupgjaldi frá yztu annesjum til instu afdala og þar með hreyfingum 
verkalýðsins. Fjallkonan situr með vandræðasvip, nagar neglurnar og 
mælir fyrir munni sér:

„Mér er um og ó,
eg á síld í sjó
og sauði á landi.“

Úr grein eftir Guðmund Finnbogason, september 1919.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna

„Svo miklu meira en bara veiðar og vinnsla“
FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Særún Anna Brynjarsdóttir

Það sem heillaði mig við námið var hvað það veitir góðan 
grunn til stjórnunarstarfa í öllum greinum sjávarútvegsins. 

Það eru svo margir möguleikar að náminu loknu, sem er mikill 
kostur,“ segir Særún Anna Brynjarsdóttir, nemandi í sjávarút-
vegsfræði í Háskólanum á Akureyri. 

Særún Anna, sem er á öðru ári í náminu, hefur sterka tengingu 
við sjávarútveg . „Pabbi minn var sjómaður í tæp 40 ár þannig ég 
hef verið verið í kringum þetta síðan ég man eftir mér . Hann dró 
okkur oft með sér á rúntinn á bryggjuna á Húsavík að skoða 
skipin sem mér fannst nú ekkert svo spennandi þá en í dag hringi 
ég í hann daglega til þess að spyrja hann út í eitthvað tengt 
sjávarútvegi,“ segir Særún .

Hún segir námið í Háskólanum á Akureyri vera ótrúlega 
fjölbreytt og skemmtilegt . „Það er blanda af raunvísindum og 
viðskiptafræði . Við lærum t .d . efnafræði, eðlisfræði, líffræði 
og svo auðvitað haffræði, fiskifræði og allt um íslenskan 
sjávarútveg,“ segir Særún og bætir við að nemendurnir læri 
einnig mikið um rekstur fyrirtækja, mikilvægi markaða og 
markaðsetningar . 

Ítarleg verkleg kennsla
Særún Anna hrósar auk þess félagslífinu en hún er 
forseti Stafnbúa sem er félag nema í auðlindafræðum . 
„Félagslífið er frábært hjá okkur þó svo að það hafi 
ekki alveg fengið að njóta sín núna á tímum 
Covid . Félagslífið og tengslanetið sem 
maður myndar í skólanum er svo 
mikilvægt og getur reynst vel í störfum 
eftir útskrift,“ segir Særún . 

Ekki er einungis lögð áhersla á 
bóklegan hluta þessara fræði því 
nemendur fá ítarlega verklega 
kennslu . „Við erum með rannsóknar-
stofur í skólanum þar sem við 
tökum verklega efnafræði, 
eðlisfræði, örverufræði og líffræði . 
Svo förum við í nokkrar sjóferðir, 
lærum að flaka fisk og aldursgreina 
hann . Á fyrsta árinu fáum við að fara 
í heimsókn í ÚA og á lokaárinu er 
farin vettvangsferð í fiskeldi,“ segir 
Særún .

Særún segir þetta svið vera einstaklega hellandi umhverfi . 
„Tæknin sem við erum komin með hér á Íslandi er með þeim 
bestu, ef ekki bara sú besta í heimi . Sjávarútvegurinn er grunnat-
vinnugrein á Íslandi og það er hægt að fá vinnu við hann um allt 
land og líka út um allan heim,“ segir Særún og segir muna um þá 
miklu nýsköpun og framsækni sem er í greininni . „Það eru svo 
mikið af spennandi hlutir í gangi . Sjávarútvegsgeirinn er miklu 
stærri en ég bjóst við og svo miklu meira en bara veiðar og 
vinnsla .“

Fyrir utan að vera ákveðin í að fara í framhaldsnám er framtíð 
Særúnar mikið til óskrifað blað . „Það er ekki alveg ákveðið, en 
svo ótrúlega margt spennandi í boði . Ég hugsa að ég fari beint í 
eitthvað spennandi mastersnám og fari svo á vinnumarkaðinn,“ 
segir Særún að lokum .

  Særún Anna Brynjarsdóttir er á öðru ári í sjávarútvegsfræði í Háskólanum á Akureyri.
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Góð og örugg siglingatæki eru nauðsynleg. 
Þá er ekki síður nauðsynlegt að viðhaldi þeirra 

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

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

Örugg fjarskipti

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

Heilsíða_sjávar_Sjávarútvegssýning  10/22/13  9:27 AM  Page 1
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Yanmar hefur í samvinnu við Toyota í 
Japan hafið hönnun á vetnisvél fyrir 

skip. Þessi vinna á að stuðla að umhverf-
isvænni framdrifsbúnaði fyrir skip og 
báta og byggir tæknin á búnaði sem 
Toyota sem hefur verið að vinna að fyrir 
bíla. Vetni sem er framleitt með 
endurnýanlegum orkugjöfum hefur 
ekkert kolefnisspor og magnið er nánast 
ótakmarkað. IMO (International 
Maritime Organization) hefur tilkynnt 
að gróðurhúsagas (GHG) skuli verða sem 
næst núlli í lok þessara aldar og að 
brennsla á jarðefnaeldsneyti komi til 
með að renna sitt skeið.

Mæta kröfum framtíðarinnar
Loftlagsreglur fyrir vélbúnað skipa eru að 
verða æ strangari og svæði heimsins að 
stækka sem eru að fullgilda samninga um 
takmörkun mengunar vegna brennslu 
jarðefnaeldsneytis í skipum . Yanmar 
hefur verið í fararbroddi í hönnun véla 
sem brenna LNG og MGO eða náttúru-
legu gasi og díselolíuvéla sem eru „dual 
fuel“ . Sú tækni uppfyllir skilyrði um 
framdrifsbúnað í skipum í dag ef einnig er 
notaður hreinsibúnaður fyrir afgas . En til 
að stíga skrefið inn í framtíðina þarf að 

hanna nýja kosti og þar ætlar Yanmar að 
vera fremst í flokki . Yanmar vélar hafa 
verið notaðar í skip og báta á Íslandi í yfir 
50 ár og hafa staðið sig mjög vel, líkt og 
sjá má á öllum þeim nýsmíðum sem 
komið hafa til Íslands síðustu misseri og 
ár . Flest eru þau með vélbúnað frá 
Yanmar .

Samkvæmt samningi Yanmar og 
Toyota munu fyrirtækin hanna vetnisvél 
sem gæti orðið framtíðin í vélbúnaði 
skipa og tæknin er nær en margur heldur . 
Gert er ráð fyrir að þessi búnaður verði 
settur í skip til prufu nú í lok árs eða 
byrjun 2021 . 

Marás kemur víða við sögu
Marás sem er umboðsaðili fyrir Yanmar á 
Íslandi selur og þjónustar ýmsan annan 
búnað fyrir skip og báta, t .d skrúfur, gíra, 
dælur, rafstöðvar, legur, hliðarskrúfur, 
utanborðsmótora, rúðuþurkur, vökva-
krana, brúarstóla, brúarglugga, ásþétti, 
véltengi, rafala, skipshurðar, autotrawl og 
spil . Það eru því ekki margir endar í skipi 
með búnaði sem Marás er ekki að selja 
eða þjónusta .

Yanmar hannar vetnis-
vél fyrir skip

  Hallgrímur Hallgrímsson hjá Marás ehf.

  Vetnisknúin skip gætu nálgast hraðar en margir halda. 

 VÉLBÚNAÐUR 
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YANMAR aðalvélar
FINNÖY niðurfærslugírar
VULKAN ástengi

STAMFORD rafalar
SCANTROL autotroll

NORIS vélaeftirlitskerfi

YANMAR hjálparvél
YANMAR aðalvél STAMFORD ásrafali

NORSAP skipstjórastólar

SIMRAD gýróáttaviti
SCANTROL autotroll VINGTOR kallkerfi

SIMRAD sjálfstýring
VINGTOR neyðarsímkerfi

BERG skiptiskrúfa
REINTJES niðurfærslugír

NORIS vélaeftirlitskerfi
MEKANORD niðurfærslugír
YANMAR aðalvél

VULKAN ástengi

SLEIPNER bógskrúfa
KORSØR skiptiskrúfa

SEAMECH vélstýring

TEIGNBRIDGE skrúfa

PRESTOLITE alternator
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Eitt af reyndustu þjónstufyrirtækjum 
innan íslensks sjávarútvegs til 

áratuga er Friðrik A. Jónsson, FAJ, sem 
segja má að bjóði útgerðum allan helsta 
tæknibúnað í brú skipa og báta, til 
dæmis siglingatæki, fiskileitartæki, 
fjarskiptabúnað, ratsjár, tölvuskjái og 
annað sem skipstjórnendur dagsins í dag 
nota í sínum daglegu störfum. Og ekki er 
þá allt talið því fyrirtækið selur einnig 
t.d. ljós fyrir skip, myndavélakerfi, 
öryggibúnað og margt fleira, auk þess að 
veita tækniráðgjöf og viðgerðarþjón-
ustu. Ásgeir Örn Rúnarsson hjá FAJ segir 
þjónustuþáttinn ekki síður mikilvægan 
en sölu nýs búnaðar enda skipti 
útgerðirnar miklu máli að hægt sé að 
leysa úr málum fljótt og vel ef eitthvað 
bjátar á.

Viðgerðarþjónusta og ráðgjöf 
„Viðhald á eldri búnaði er snar þáttur í 
okkar þjónustu við útgerðirnar sem og 
ráðgjöf söludeildar okkar um endurnýjun 
á búnaði þegar kominn 
er tími til slíks . Það er 
víða þörf á endurnýjun 
brúartækja í 
flotanum, ekki síst 
í smærri bátum, og 
við veitum 
útgerðum ráðlegg-
ingar um bestu 
leiðir í þeim efnum, 
hvernig best er 

staðið að endurnýjun, 
hvaða tæki vinna best með 
þeim sem fyrir eru og svo 
framvegis . Rafeindabúnað-
ur er þess eðlis að það er 
eðlilegt að hann þurfi að 
endurnýja og sér í lagi við 
krefjandi aðstæður eins og 
eru í bátum úti á sjó . Besta 
leiðin er að endurnýja 
búnað jafnt og þétt í stað 
þess að þurfa að leggja í 
kaup á stórum tækjapökk-
um með tilheyrandi 
fjárútlátum,“ segir Ásgeir 

Örn .
Meðal þekktra merkja í 

brúarbúnaði frá FAJ má sem 
dæmi nefna Simrad 
siglingatæki, OLEX 
þrívíddarkortaplotter, 
ICOM og Sailor fjarskipta-
tæki . Fyrirtækið býður 
tæki fyrir allt frá smæstu 

bátum upp í stærstu togara, 

klæðskerasaumaðar lausnir eftir því sem 
viðskiptavinurinn þarf á að halda .

Góð lýsing og talsambandsbúnaður
Af öðrum búnaði frá FAJ nefnir Ásgeir 
Örn ljósabúnað sérstaklega en í skipum 
og bátum er LED tæknin að taka yfir . Þar 
skiptir máli að velja réttan og vandaðan 
búnað . „Við höfum séð dæmi um að 

óvandaður ljósabúnaður valdi truflun á 
rafeindabúnaði skipa, t .d . fjarskipta-
tækjum . Annað atriði sem þarf að 
gæta að varðandi LED ljósin er að 
velja ljós með góða litaendurgjöf til 
af fá réttan litatón af því svæði sem 
á að lýsa upp . Þetta atriði getur 
skilið á milli hvort lýsingin virki 
eins og henni er ætlað eða ekki,“ 
segir hann . 

Fjarskiptabúnaður innan 
skips er annað dæmi um 

þjónustusvið FAJ . „Við erum með 
fjölbreyttan búnað á þessu sviði, 

t .d . talsambandsbúnað fyrir öryggis-
hjálma  . Greið samskipti með þessum 
hætti milli áhafnar er mikið öryggisatriði 
við störf úti á sjó . Með þessum búnaði 
getur öll áhöfnin verið í sambandi sín á 
milli og skipstjórinn talað beint við 
einstaka áhafnarmeðlimi ef á þarf að 
halda . Tækninni fleygir fram og við 
leggjum áherslu á að vera með það 
nýjasta og besta sem völ er á búnaði fyrir 
skipin og bátana .“

Brúartækin og tækniþjónusta hjá FAJ
 TÆKI 

  Ásgeir Örn Rúnarsson segir FAJ bjóða útgerðum fjölbreytta þjónustu hvað rafeindatæki í skip og báta varðar, sem og ýmsan annan 
búnað um borð. 
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Gúmmísteypa Þ. Lárusson hefur að 
undanförnu aukið umsvif sín 

verulega í reimaþjónustu fyrir matvæla-
iðnað en vart er til sú fiskvinnsla eða 
skip hér á landi þar sem færibönd koma 
ekki við sögu. Fyrirtækið þjónustar 
innlend tæknifyrirtæki sem framleiða 
vinnslubúnað í t.d. sjávarútvegi auk þess 
að þjónusta skip og landvinnslur á þessu 
sviði.

Byggt á langri sögu
Gúmmísteypa Þ . Lárusson var stofnuð 
árið 1984 en fyrirtækið hét áður Gúmmí-

steypa Þ . Kristjánsson og var stofnað árið 
1952 . Á þeim tíma snerust verkefnin m .a . 
um viðgerðir á gúmmíblökkum fyrir 
síldveiðar . Enn þann dag í dag steypir 
fyrirtækið margvíslega hluti úr hrá-
gúmmíi sem notaðir eru vítt og breitt í 
atvinnulífinu . Af vörum fyrir sjávarútveg-
inn má nefna t .d . pressuhjól í flestar 
gerðir netaspila og sjóvéla, gúmmíklædd 
álkefli fyrir spil og blakkir, auk viðgerðar-
þjónustu á netaniðurleggjurum . 

Sókn í reimaþjónustunni
Berglind Steinunnardóttir, framkvæmda-
stjóri Gúmmísteypu Þ . Lárusson segir að 
árið 2018 hafi fyrirtækið tekið við sölu- og 
þjónustuumboði fyrir Habasit færibanda-
reimar fyrir matvælaiðnað . Gúmmísteyp-
an hafði árinu áður keypt Reimaþjónust-
una og sameinað sínum rekstri og jók 
með Habasit enn frekar þjónustu sína á 
þessu sviði . 

„Við bjóðum mikið úrval af böndum og 
reimum sem öll eru vottuð til notkunar í 
kröfuhörðum matvælaiðnaði eins og 
sjávarútvegur er . Nýjast eru svokölluð 
kubbabönd sem mikið eru notuð í t .d . 
fiskvinnslunum en viðskiptavinir okkar í 
sjávarútvegi eru framleiðendur vinnslu-
búnaðar sem og útgerðir og fiskvinnslur,“ 

segir Berglind en auk banda fyrir 
matvælaiðnað framleiðir fyrirtækið 
gúmmíbönd sem notuð eru víða í iðnaði, 
s .s . hjá álverunum . Viðskipavinahópurinn 
er því stór og fjölbreyttur .

Sérfræðingar í færiböndum 
Líkt og sjá má í nýjustu fiskiðjuverunum á 
Íslandi byggja þau mikið á alls kyns 
útfærslum af færiböndum og í raun eru 
þau grundvallarbúnaður í því að færa 
fiskinn áfram í vinnslunni með sjálfvirkum 
hætti . Bönd frá Gúmmísteypu Þ . Lárusson 
koma þarna mikið við sögu . 

Starfsmenn fyrirtækisins fara gjarnan 
til viðskiptavina til að endurnýja böndin 
þegar óskað er eftir . Þjónusta fyrirtækis-
ins teygir sig því víða um land og um borð 
í skip . 

„Öll efni sem notuð eru til framleiðslu 
matvælabanda okkar uppfylla allar kröfur 
sem gerðar eru í matvælaiðnaði og eru 
vottuð . Hér er sérfræðikunnátta í 
færiböndum, við byggjum á áratuga 
reynslu og góðri þjónustu . Gæðin skipta 
öllu máli í þessari þjónustu,“ segir 
Berglind . 

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1920 – Ný gasstöð 
við Rauðarárstíg
Aðalstarf þessarar gasstöðvar er að fram-
leiða gas til Ijósa, þannig að hið hreinsaða 
gas er látið á sterkar járnflöskur af ýmsum 
stærðum og vega hinar þyngstu 100 kg., 
og geta menn því fengið heim til sín eða 
út á skip, efni í ágætt ljós, sem auk þess 
mun ódýrt. 
Frétt um opnun gasstöðvar Ísaga, febrúar 
1920.

 ÞJÓNUSTA 

Gúmmísteypa Þ. Lárusson 

Reimaþjónusta fyrir mat-
vælaiðnaðinn ört vaxandi

  Starfsmenn Gúmmísteypu Þ. Lárusson. Fyrirtækið byggir á áratuga reynslu í þjónustu við íslenskan sjávarútveg. 
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Veiðarfæranemar og veiðistýringar-
kerfi norska fyrirtækisins Scanmar 

hafa verið snar þáttur í góðum árangri í 
togveiðum hér við land í áratugi en í ár 
eru 40 ár síðan fyrirtækið var stofnað. Í 
upphafi greindu nemarnir fyrst og fremst 
aflamagn í veiðarfæri en síðan hefur 
orðið mikil þróun á þessum búnaði og 
þeim upplýsingum sem skipstjórnendur 
fá frá kerfinu. Scanmar steig stórt skref á 
þessu sviði fyrir rúmum tveimur árum 
þegar ScanBas 365 brúarkerfið kom á 
markaðinn en með því varð gjörbylting á 
framsetningu upplýsinga frá nemakerf-
inu og notendaviðmóti skipstjórnenda. 

Afar jákvæð reynsla
„Við þróun á þessu nýja kerfi var lagt upp 
með að einfalt væri fyrir notendur að 
vinna með ScanBas 365 kerfið og ég held 
að það hafi tekist, a .m .k . er ekki annað að 
heyra frá okkar viðskiptavinum . Afar 
einfalt er að læra á ScanBas 365 og menn 
þurfa ekki að vera útskrifaðir tölvunar-
fræðingar til að geta unnið á það . 
Reynslan er bara á einn veg; afar jákvæð,“ 
segir Þórir Matthíasson hjá Scanmar á 
Íslandi . 

Með einföldum hætti getur skipstjórn-
andi kallað fram þær upplýsingar sem 
þarf til að fylgjast með veiðihæfni 
veiðarfærisins hverju sinni . Fyrir 
skipstjórnendur er lykilatriði að fá sem 
besta yfirsýn á allar þessar upplýsingar í 
einu og sama kerfinu og það er einmitt 
hlutverk Scanbas 365 brúarkerfisins . 

Ný viðbót fyrir nótaveiðar
„Hver notandi hefur sinn aðgang í kerfinu 
og býr til sínar eigin skjámyndir . Það 
finnst mönnum mikill og góður kostur . Þá 
eru allir litir í kerfinu sérvaldir með tilliti 
til þess að auðveldara sé að horfa á 
skjáinn í langan tíma . Einn af stórum kost-
um er að kerfið býður upp á mörg 
tungumál og þar með talið íslensku, sem 
skiptir miklu máli,“ segir Þórir en nýjasta 
viðbótin í kerfinu er umhverfi fyrir 
nótaveiðar sem gerir skipstjórnendum 
kleift að fylgjast vel með nótinni í köstun . 
„Þetta er athyglisverður valkostur fyrir 
uppsjávarskipin sem algengt er að veiði 
bæði í troll og með nót .“ 

Taka eldri brúarkerfi upp í ný
Einfalt er fyrir þá sem eru með eldri 
gerðir brúarkerfisins frá Scanmar að 
skipta yfir í það nýja . „Við bjóðum 
viðskiptavinum okkar sem vilja uppfæra í 
ScanBas 365 sérstakt tilboð þar sem við 
tökum gamla búnaðinn upp í þann nýja . 
Fljótlegt er að framkvæma uppfærslu 
sem þessa sem tekur yfirleitt ekki meira 

en dagpart í framkvæmd . Þeir fá nýja 
kerfið þannig á mjög hagstæðu verði,“ 
segir Þórir og bætir við að kerfið sé í 
stöðugri þróun og reglulega komi 
uppfærslur með ýmsum betrumbótum og 
breytingum . Uppfærslur eru sendar út á 
netið til viðskiptavina sem geta hlaðið 
þeim niður, sér að kostnaðarlausu .

 TÆKI

Scanmar á Íslandi

Scanbas 365 brúarkerfið fær 
góðar viðtökur

  Yfirlitsmynd úr ScanBas 365 fyrir nýjustu viðbótina, veiðar með nót. 

  Víðfeðmar upplýsingar frá Scanmar nemakerfinu. Hér er veitt með tveimur trollum. 
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Scanbas 365

Togveiðar – Nótaveiðar

Nákvæmari og enn betri úrvinnsla gagna
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Endalausir möguleikar á uppsetningu skjámynda

Hver notandi með sinn aðgang

Íslenskt viðmót
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FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Ívar Meyvantsson

Mjög spennandi tækifæri framundan

Verkefnin eru mjög fjölbreytt þar sem 
tækin eru allt frá einföldum 

pökkunarlausnum upp í heildarlausnir 
fyrir stórar sjálfvirknivæddar fisk-
vinnslur og notkun jafnt í landi sem um 
borð í skipum,“ segir Ívar Meyvantsson, 
vöruþróunarstjóri hjá Völku en hjá 
fyrirtækinu starfa yfir 30 manns í 
vöruþróun þar á meðal tölvunarfræð-
ingar, iðnaðarmenn, verkfræðingar, 

tæknifræðingar og vísindafólk. „Vinnu-
dagurinn hjá mér snýst um að tryggja að 
vöruþróunarstarfsemin sé í sem bestu 
samræmi við þarfir viðskiptavina okkar 
og að gera starfsumhverfi teymisins sem 
best.“

Ívar hefur starfað í vöruþróun í 15 ár og 
þar af í tvö ár í tengslum við sjávarútveg 
en áður vann hann við vöruþróun í 
heilbrigðistækni og líftækni í Bandaríkj-
unum, Noregi og á Íslandi . „Mér líkar 
gríðarlega vel að vinna í vöruþróun í 
tengslum við sjávarútveg . Það eru algjör 
forréttindi að vinna með framsæknustu 
sjávarútvegsfyrirtækjum heims að 
hátæknilausnum til að bæta starfsemi 
þeirra . Að hafa slíkan heimamarkað er 
ómetanlegt fyrir nýsköpunarfyrirtæki 
eins og Völku,“ segir Ívar .

Hann segir að hjá Völku sé mjög 
öflugur hópur starfsfólks sem hefur 
sterka tækniþekkingu, mikla reynslu úr 
iðnaði og frjótt ímyndunarafl . „Auk þess 
eru viðskiptavinir okkar mjög duglegir að 
gefa okkur endurgjöf á vörurnar okkar og 
hafa frá upphafi verði mikilvægur þáttur í 
vöruþróunarferli okkar,“ segir Ívar .

Hann segir starfsmenn Völku í mjög 
nánum samskiptum við viðskiptavini . 
„Hvað vöruþróun varðar þá er nýsköpun 
að einhverju marki í flestum okkar 
verkefnum . Við leggjum mikla áherslu á 
að skilja vel viðskiptaumhverfi og 
rekstrarforsendur viðskiptavina þannig 
að þær lausnir sem við hönnum skili sem 
bestum árangri þegar upp er staðið . 
Samtalið við viðskiptavini heldur svo 
áfram í tengslum við rekstur kerfanna, 
mest gegnum þjónustusvið fyrirtækisins .“

Á tímamótum varðandi notkun gagna 
og sjálfvirkni
Ívar segir sjávarútveginn virkilega 
skemmtilegt umhverfi til að starfa í . „Það 
er gefandi að vinna með metnaðarfullum 
viðskiptavinum sem hafa skýra sýn á hvað 
þeir vilja . Fólk er fljótt að láta hlutina 
gerast og við sjáum mjög hratt ávinning 
nýrra lausna . Það er mikill vilji til að vinna 
saman að því að gera tæknina sífellt betri 
og hækka þannig viðmiðin í þessum 
geira . Það er þannig sem íslensk sjávarút-
vegsfyrirtæki og tæknifyrirtæki með 
áherslu á fiskvinnslu hafa eflst í samein-
ingu og náð hvor um sig að skipa sér í 
fremstu röð,“ segir Ívar .

Varðandi þróun á þessu sviði undan-
farin ár segir Ívar tímamót varðandi 
notkun gagna og sjálfvirkni . „Við sjáum 
nú þegar mikinn ávinning í nýtingu 
hráefnis, afköstum og gæðum afurða . Í 
sumum tilfellum þarf starfsfólk að venjast 
nýjum vinnubrögðum sem eru í mótsögn 
við það sem hefðin segir til um,“ segir 
Ívar . 

Hann nefnir dæmi um að íslenskar 
útgerðir noti búnað frá Völku sem greinir 
sjálfvirkt tegund og stærð fiska til þess að 
ná kjörkælingu . „Í tengslum við þessi 
kerfi hafa útgerðir minnkað stærð hola og 
vinna aflann hægar . En þrátt fyrir þá 
breytingu hafa aukin gæði skilað sér í 
betri afkomu . Í landvinnslum eru einnig 
mörg dæmi um nýtingu upplýsinga til 
þess að aðlaga stillingar véla og flæði 
hráefnis sjálfvirkt án þess að verkstjórar 
þurfi að koma að því beint . Það eru mjög 
spennandi tækifæri framundan í þessum 
geira og allar forsendur til þess að íslensk 
fyrirtæki haldi áfram að vera í farar-
broddi,“ segir Ívar að lokum .

  Ívar Meyvantsson, vöruþróunarstjóri hjá Völku.

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1921 – Landhelginnar vel gætt
Landhelgisgæzlan hefir að undanförnu, 
síðan hið nýja danska eftirlitsskip »Fylla« 
kom til landsins, verið hin ákjósan-
legasta. Hefir „Fylla“ tekið mörg skip er 
að veiðum hafa verið í landhelgi og hafa 
sektir verið háar. Hinn 25. apríl kom 
„Islands Falk“ og er yfirmaður hans hinn 
góðkunni Capt. Broberg er var skipstjóri 
á „Ceres“ nokkur ár. Á „Isl. Falk“ einnig 
að gæta landhelginnar hér. 
Frétt, apríl 1921.
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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 yfir fjölbreyttum eiginleikum og tekur 
tillit til allra hluta virðiskeðju sjávarfangsins, allt frá 
veiðum og framleiðslu til sölu og dreifingar.

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 dreifingar.

Wise lausnir ehf. » wise@wise.is » wisefish.com
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta

Plastviðgerðir  –  Rafgeymar  –  Dælur  –  Varahlutir

Fyrirtækið Baldur Halldórsson ehf. á 
Hlíðarenda ofan Akureyrar hefur 

áratuga reynslu í þjónustu við smábáta-
flotann. Fyrirtækið sérhæfir sig í dag í 
breytingum báta auk þess að bjóða 
fjölbreyttan búnað sem tengist smá-
bátaútgerðinni. Fyrirtækið er í eigu 
systkinanna Sigurðar Hólmgeirs 
Baldurssonar og Ingunnar Baldursdóttur 
en það var faðir þeirra, Baldur Halldórs-
son, sem stofnaði það árið 1953. 

Verkefnin við plastbátana eru 
fjölbreytt; lengingar, ýmiskonar breyt-
ingar og almennt viðhald . Dæmi um þetta 
eru smíði síðustokka, perustefni, 
flotkassar og ýmislegt fleira . Mikil 
þekking og reynsla er hjá fyrirtækinu í 
slíkum breytingum og viðskiptavinir 
hvattir til að hafa samband og fá ráðgjöf 
um bestu útfærslur ef áhugi er á breyt-
ingum eða þörf á stærra viðhaldi . 

Baldur Halldórsson ehf . selur einnig 
margs konar búnað til bátaútgerðanna og 
er t .d . með umboð hér á landi fyrir búnað 

frá hollenska fyrirtækinu Vetus . Frá þeim 
framleiðanda bjóðast viðskiptavinum 
bátavélar, gírar, skrúfur, dælur, stýri og 
stólar, svo fátt eitt sé talið . Þá er Baldur 
Halldórsson ehf . einnig með skipalökk og 
botnmálningu frá Veneziani, Patey 

handdælur og býður rafmagnsdælur frá 
TMC International . 

Ítarlegri upplýsingar um vörur, 
þjónustu og myndir af bátaverkefnum má 
sjá á heimasíðunni baldurhalldorsson .is

Baldur Halldórsson ehf.

Búnaður og breytingar smábáta

 SMÁBÁTAR

  Baldur Halldórsson ehf. breytti þessum fallega báti, Gunnu Betu ST 40. Báturinn var 
lengdur, yfirbygging hækkuð og báturinn innréttaður. 
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Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?

Í tæknivæddu samfélagi nútímans er erfitt að hugsa sér daglegt líf án rafmagns, svo 
samofið er það öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. RARIK rekur umfangsmesta 
rafdreifikerfi á Íslandi sem nær til 90% af sveitum landsins og til 44 þéttbýliskjarna. 
Lengd dreifikerfisins er yfir 9.000 km og þar af eru 65% jarðstrengir.

www.rarik.is
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D-Tech er íslenskt fyrirtæki sem hefur 
í tæp 20 ár þróað og sett upp 

alsjálfvirk sótthreinsikerfi í fiskvinnslur 
og fiskiskip á Íslandi. Þau eru ófá 
fyrirtækin sem fjárfest hafa í þeim 
sparnaði sem fylgir kerfinu enda kemur 
mannshöndin þar hvergi nærri, kerfið er 
alsjálfvirkt, einfalt í uppsetningu og 
fyrirferðarlítið. Krafan um aukna 
sjálfvirkni í sjávarútvegi er vaxandi 
samhliða 4. iðnbyltingunni og með 
uppsetningu sótthreinsikerfis D-Tech 
næst fram unhverfisvæn lausn í sótt-
hreinsun og samhliða því veruleg 
hagræðing í rekstri.

Byltingarkennd „græn“ lausn
D-Tech búnaðurinn framleiðir sótthreins-
andi þoku sem smýgur í gegnum allar 
rifur og sótthreinsar með ótrúlegum 
árangri . D-San sótthreinsirinn sem 
fyrirtækið selur með kerfinu er einstakur 
en hann myndar örþunna filmu á 
yfir borði tækja, færibanda, tanka og kera 
sem hindrar það að slor, blóð og prótein 
nái þar fótfestu . Einnig vinnur sótthreins-
irinn á bio-filmu sem hefur myndast á 
tækjabúnaði og étur hana upp . Þokan 
læðist um öll rými og sótthreinsar jafnt 
tækjabúnað, gólf, veggi og loft . Sótt-
hreinsunin tekur enga stund, meðalsótt-
hreinsitími á vinnslusal er um 12 mínútur 
eftir að almennum þrifum er lokið . Hægt 
er að sótthreinsa í kaffitímum og við 
vaktaskipti ef menn kjósa það .

Fjárfesting í sparnaði, minni sóun
Fjárfesting í D-Tech kerfi er fjárfesting í 
sparnaði . Reynslan sýnir að með 
uppsetningu kerfisins má ná fram 
verulegri hagræðingu í rekstri en kostir 
kerfisins eru margskonar:

  Kerfið fyrirbyggir örverusmit sem geta 
verið fyrirtækjum mjög kostnaðarsöm

  Allt að 90% sparnaður í vatnsnotkun 
næst með uppsetningu kerfisins, 
samanborið við hefðbundna sótt-
hreinsun

  Allt að 80% sparnaður í sótthreinsi-
efnanotkun næst , samanborðið við 
hefðbundna sótthreinsun

  Öll almenn þrif verða einfaldari og 
fljótlegri þar sem óhreinindi ná ekki að 
festast jafn auðveldlega á tækjabúnaði 
vegna sótthreinsandi filmunnar sem 
þokan myndar

  100% sparnaður í launakostnaði við 
sótthreinsun næst með kerfinu enda 
kerfið alsjálfvirkt

Covid tímar og uppsetning kerfisins
Á þessum Covid tímum hefur umhverfis-, 
hreinlætis og sótthreinsivitund matvæla-
framleiðenda náð nýjum hæðum en 
D-San sótthreinsir fyrirtækisins vinnur á 
Covid veirunni . Fyrirtækið fékk staðfest-
ingu á því eftir að það sendi efnið til USA 
á rannsóknarstofu sem var með veiruna í 
ræktun . Hefðbundin uppsetning kerfisins 
nær ekki bara til vinnslusalar/vinnslu-
dekks, fiskilestar, móttöku og kælis 
heldur býðst fyrirtækjum einnig að kerfið 
sé sett upp í lokuðum fiskvinnsluvélum, 
lausfrystum, búningsklefum, stakka-
geymslum, klósettaðstöðu og jafnvel í 
mötuneytum fyrirtækja . D-Tech býður 
fyrirtækjum einnig að „þoka“ flutninga-
bíla til að koma í veg fyrir örverusmit og 
krossmengun í flutningi afurðanna .

Fjölbreyttur kúnnahópur
Í dag eru um 160 kerfi frá D-Tech seld til 
12 landa . Kerfið hentar öllum fyrirtækjum 
í matvælavinnslu, allt frá stærstu 
útgerðarfyrirtækjum til lítilla fiskvinnslna 
og fiskþurrkana, stærstu frystitogurum til 
ísfisktogara og uppsjávarskipa . Flest af 
stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi 
hafa fjárfest í kerfinu t .d . Samherji, SVN, 
Vísir, Brim, Eskja og Arnarlax . Af erlend-
um félögum má telja fjöldann allan af 
stórum matvælafyrirtækjum t .d . DFFU, 
UK Fisheries og Royal Greenland . 
Mannshöndin hefur hingað til stýrt 
hefðbundnum sótthreinsiaðferðum með 
tilheyrandi sóun á vatni og sótthreinsi . 
Með tilkomu D-Tech kerfisins sparast 
tími, vatn og sótthreinsir við þrif og 
síðast en ekki síst þá kemst þokan þar 
sem bunan kemst ekki .

Umhverfisvæn og alsjálfvirk 
lausn við sótthreinsun

  Sótthreinsikerfið frá D-Tech vinnur sitt verk í vinnsluhúsi. 

 ÞJÓNUSTA
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Umhverfisvæn sótthreinsun
Fjárfesting í sparnaði, minni sóun, hagræðing í rekstri!

D-Tech ehf. Urðarhvarf 14, 201 Kópavogur
Söluráðgjöf: oli@d-tech.is, ragnar@d-tech.is

www.d-tech.is
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Í mars á þessu ári eru 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 að lengd og 
stærri. Það eru því mikil 
tímamót í framleiðslu 
þessa mikilvæga 
öryggisbúnaðar fyrir 
skip og hafnarmannvirki. 
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 upp 
á allar tæknilausnir sem náð hafa 

markaðfestu alþjóðlega . 
Þannig framleiðum við 
klifurnet allt frá 

neyðarstigum upp í stór 
flóttanet af stærðinni 3 x 

40 m og klifurnet með 
mismunandi sérlausnum, 

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 .

Einstakt tæki til að bjarga fólki úr sjó
Markúsarnetið er enn í dag einstakt tæki 
til að bjarga fólki úr sjó . Það samanstend-
ur af kastpoka, netstykki með hífistroff-
um, 3 lyftilínum og færanlegu geymslu-
hylki með leiðbeiningum . Í kastpokanum 
er mjög góð flotlína 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 
bjargar og er hann þá tengdur í gegnum 
netið og lyftilínurnar við bryggjuna eða 
skipið . Netstykkið er útbúið 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 hnútum á 50 
sm bili til að lyfta manni með handafli 
annað hvort í sitjandi, 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 handafli einu saman um borð eða 
nota má létta kranabómu til að hífa mann 
um borð .

Fjölbreyttar útfærslur Markúsarneta 
fyrir skip og hafnir
Markúsarnet eru seld með mismunandi 
löngum lyftilínum, MS .00 fyrir skútur, 
MS .02 fyrir minni báta með lunningu, 
MS .05 fyrir hafnir og skip með minna en 5 
metra borðhæð, MS .10 fyrir skip með 
minna en 10 metra borðhæð, MS .20 fyrir 
skip með minna en 20 metra borðhæð, 
MS .30 fyrir skip með minna 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 töskum . 

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 
höfnum og skipum sem er framundan . Því 
vil ég nota þetta tækifæri til að þakka 
velunnurum og samferðamönnum 
samstarfið í gegnum árin,“ segir Pétur Th . 
Pétursson .

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

 ÖRYGGISMÁL

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

Þegar bjarga þarf fólki úr 
höfnum er öryggi í því að 
geta gripið til Markúsar-
netsins. 
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Stök kastlína í 
kastpoka fyrir allar 
gerðir skipa og báta og 
til að hafa merðferðis á 
ferðalögum. 

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

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

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

maður í sjó geti kippt 
stiganum niður og 

klifrað upp. 

Markúsarnet  

Fyrir allar tegundir skipa 
og báta 

Léttabátanet / Veltinet 

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

Markus Lifenet ehf., Hvaleyrarbraut 27, 220 Hafnarfirði 
Sími: 565-1375- sales@markusnet.com - www.markusnet.com 
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Ég sé um að gefa fiskinum rétt magn af 
fóðri til að ná honum mettum. Ég sit 

við sex tölvuskjái þar sem ég hef bæði 
yfirsýn og stjórn á yfirborðs- og sjávar-
myndavélum í hverri kví sem ég stjórna 
mjög nákvæmlega til þess að geta gefið 
rétt magn af fóðri til fisksins hverju sinni 
og stoppa fóðurgjöfina þegar fiskurinn 
er mettur,“ segir Sara Atladóttir, fóðrari í 
sjóeldinu hjá Löxum fiskeldi ehf. á 
Eskifirði. 

Tæknivædd skrifstofa úti á sjó
Á hverjum morgni siglir hún í klukku-
stund út frá Eskifirði að fiskeldisstöðinni . 
Þar fer hún um borð í fóðurprammann 
sem stendur norðanmegin í Reyðarfirði . 
„Þá fer ég í fóður- og tölvurýmið og eftir 
góða yfirferð á öllum tækjum og tólum 
fer ég upp í fóðrararýmið . Það er mjög 
svo tæknivædd skrifstofa sem svo 
heppilega vill til að hefur einstakt útsýni 
út og inn fjörðinn . Fólk gerir sér ekki 
grein fyrir hversu tæknivædd og nákvæm 
þessi atvinnugrein er í raun og veru,“ 
segir Sara .

Sara hefur unnið við fiskeldi síðan í 
ársbyrjun árið 2019 . „Ég tel mig ekki 
einungis heppna að vera í þessu starfi 

heldur finnst mér það einnig mikill heiður 
að fá að starfa við þessa mikilvægu og 
jafnframt spennandi grein . Það bætir bara 
blómum við að fyrirtækið sem ég vinn hjá 
er mjög hvetjandi og jákvætt umhverfi að 
vinna í,“ segir hún .

Sara er alin upp í Hafnarfirði í mikilli 
íþróttafjölskyldu og það var sannarlega 
ekki á áætlun að starfa við fiskeldi . En 
sumarið 2018 sá hún auglýsingu fyrir 
fiskeldisfræðinám í Háskólanum á Hólum 
í Hjaltadal . Hún varð mjög forvitin um 
fiskeldi og ákvað að leita upplýsinga um 
greinina . Úr varð að Sara skráði sig í 
námið . Þar var það henni til happs, að 
eigin sögn, að kynnast skólafélögum 
sínum og Ólafi Sigurgeirssyni, kennara 
við skólann, sem með kennsluáhuga 
sínum og ástríðu á greininni varð Söru 
mikil hvatning . 

Heiður að starfa í sjávarútvegi
Sara segir fiskeldi vera spennandi og 
vaxandi atvinnugrein . „Sérstaklega í 
sjávarplássum út á landi, þar sem að 
viðkomandi fyrirtæki geta orðið uppi-
staða atvinnulífs í þeim bæjum . Ég trúi 
því að með vaxandi þekkingu, nýsköpun 
og framþróun geti eldisfiskur orðið ein 

stærsta útflutningsvara landsins . Það er 
alltaf meiri þörf á góðum, próteinríkum 
mat fyrir ört stækkandi heim og er laxinn 
bæði próteinríkur og ríkur af góðum 
fitusýrum,“ segir Sara .

Hún bætir við að á Íslandi séu mikil 
tækifæri í þessari grein . „Ég vil meina að 
„íslenski krafturinn“ geti opnað margar 
dyr . Við erum lítil þjóð með mikla ástríðu, 
mikla framtíðarsýn og meiri styrk heldur 
en við áttum okkur á að við búum yfir . 
Með því að nýta okkar bestu eiginleika í 
að sjá tækifærin sem eru fyrir framan 
okkur að þá er okkur allir vegir færir,“ 
segir Sara . 

Það sem heillar hana helst við að 
starfa í sjávarútvegi er sú tilfinning að 
vera þátttakandi í sögunni . „Eins 
skringilega og það hljómar . Við erum 
sjávarútvegsþjóð í grunninn og því fylgir 
mikið stolt . Ísland var byggt upp á 
sjávarútvegi og er það mikill heiður að 
starfa við hann,“ segir Sara og hvetur 
fleiri til að kanna þennan atvinnumögu-
leika . „Þetta er skemmtilegt starf sem 
hentar bæði konum og körlum . Ég hvet 
ungt fólk að horfa til fiskeldis sem 
atvinnugreinar . Fjölbreytt og skemmtilegt 
starf þar sem bæði er unnið úti og inni .“

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI
Sara Atladóttir

Íslenski krafturinn getur opnað margar dyr
  Sara Atladóttir í vinnu sinni sem fóðrari hjá Löxum fiskeldi ehf.

1922 – 70 drukknanir á vertíðinni
Laugardagskveld 13. maí skall hér á voðaveður af norðri með bil. Í 
því veðri er talið víst að mótorbátur „Hvessingur“ frá Hnífsdal hafi 
farist með 9 mönnum, og enn vantar mb. „Samson“ og mb. „Aldan“ 
frá Eyjafirði, og eru menn hræddir um að þeir bátar hafi farist. Eru 
þá druknanir orðnar um 70 þessa vertíðina. 
Frétt, apríl 1922.

1925 – Nýr björgunarbátur
Fyrir skömmu var nýr björgunarbátur settur á flot á Englandi og var 
fjöldi manna viðstaddur og báturinn vígður til starfsins eins og siður 
er til. Vigslu þá framkvæmdi biskup. Björgunarbátur þessi er þannig 
útbúinn, að hann reisir sig við þótt hvolfi og eru fleiri bátar þannig 
gerðir. 
Frétt, júní 1925

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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- með lyf og sjúkravörur

Öll þjónusta við

skip og báta 
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Þetta er kafbátur með bæði ljós-
mynda- og myndbandsupptöku sem 

er tilvalið að nota við eftirlit á bátum, 
skipum, í fiskeldi, höfnum og víðar. Og 
auðvitað einnig hægt að nota hann við 
rannsóknir eða við björgunaraðgerðir,“ 
segir Arnar Þór Þórsson, eigandi 
Dronefly ehf., um Chasing M2 sem er í 
boði hjá fyrirtækinu. Dronefly ehf. er 
umboðsaðili Chasing Innovation á 
Íslandi.

Fjórar gerðir
Dronefly ehf . er með fjórar gerðir af 
kafbátadrónum og er Chasing M2 sá 

fullkomnasti . Chasing M2 getur kafað á 
allt að 100 metra dýpi og hefur átta 
mótora sem gera honum kleift að kafa 
lárétt, lóðrétt og í hvaða gráðu sem er . 
Rafhlaðan endist í tvær til fjórar klukku-
stundir og er auk þess hægt að skipta um 
hana . 

Myndgæðin í kafbátadrónanum eru 
gríðarlega mikil en hann er með 4K 
myndbandsupptöku og tekur 12MP 
ljósmyndir . Einnig er hægt er að streyma 
úr kafbátnum í beinni, yfir YouTube, 
Facebook eða aðra miðla . Stjórnendur 
geta því fylgst með á skrifstofunni eða úr 
brúarhúsi á meðan aðrir stýra bátnum . 
Allar ljósmyndir og myndbönd vistast á 
microSD kort . Auk þess er á honum 4000 
lumen LED ljós og mögulegt að fá öflugri 
kastara eða 12000 lumens . Þá er hægt að 
setja á kafbátinn arm sem er stjórnað 
með fjarstýringu ofansjávar .

Auk kafbátsins er hægt að fá margs 
konar dróna hjá Dronefly ehf . „Við erum 
einnig með dróna sem geta lent á sjó og 
vatni og farið með myndavél niður fyrir 
yfirborðið sjávar . Einnig erum við með 

dróna sem hafa hitamyndavélar, mæl-
ingardróna og margt fleira,“ segir Arnar 
Þór . 

Reynslumestir í drónum
Dronefly ehf . er fyrirtæki frá árinu 2014 
og var stofnað af Arnari Þór sem hafði 
áður starfað í nokkur ár sem einyrki í sölu 
og þjónustu við dróna . „Þetta er fyrsta 
íslenska sérverslunin á þessu sviði . 
Þjónusta okkar er af ýmsum toga, þ .á .m . 
drónaverslun, -verkstæði, -námskeið, 
-leiga, sjónvarps- og kvikmyndatökur,“ 
segir Arnar Þór . 

Dronefly ehf . er í dag sá sölu- og 
þjónustuaðili á Íslandi sem hefur mesta 
reynslu í drónum . „Við sjáum um sölu á 
drónum fyrir áhugafólk og fagfólk . Einnig 
bjóðum við viðgerðarþjónustu fyrir allar 
tegundir dróna . Við erum með sérhæfða 
menn til að lesa úr bilunum og/eða 
göllum á drónum og sérhæfum okkur í að 
taka að okkur verkefni við myndbands-
gerð og ljósmyndun, með einum af 
fullkomnustu drónum sem bjóðast í heim-
inum,“ segir Arnar Þór að lokum .

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1926 – Ný bók – Fiskarnir
Bjarn i Sæmundsson: Fiskarnir. 544 
bls. í stóru broti, með 266 myndum 
og litprentuðu sjókorti af Íslandi. Verð 
ib. 15,00, ób. 12,00. – Lýsing á öllum 
íslenskum fiskum í sjó og vatni með 
myndum af þeim öllum og lýsingu á 
lifnaðarháttum þeirra. Mesta fróðleiks-
náma fyrir alla íslenska fiskimenn. Fæst 
hjá bóksölum. 
Auglýsing Bókaverslunar Sigfúsar Ey-
mundssonar, október 1926.

 ÞJÓNUSTA

  Chasing M2 kafbátadróni.

Kafbátadrónar í eftirlit 
á sjó og vötnum



65



66

Við höfum í grunnnámi okkar verið 
með áfanga í vöruþróun og sölu og 

höfðum rætt við Sjávarklasann síðast-
liðin tvö ár og undirbúið nám þar sem við 
leggjum meiri áherslu á nýsköpun og 
vöruþróun, svokallað frumkvöðlanám. 
Þannig viljum tengja þá starfsemi sem er 
í Sjávarklasanum og nýjungar af ýmsu 
tagi betur við grunnnámið í Fisktækni-
skólanum. Að öðru leyti vorum við líka 
að stíla inn á þroskaðri og eldri nema 
sem kannski eru þegar með eitthvert 
grunnnám, t.d. á sviði viðskipta eða fólk 

úr atvinnulífinu sem hefur áhuga á þessu 
sviði. Fólk sem vill auka þekkingu sína og 
víkka út hugtakið frá því að tala 
eingöngu um fisk en fræðast meira um 
Bláa hagkerfið. Þar er margt fleira undir í 
þessu en þorskur eins menn átta sig á. 
Þarna er vöxturinn og möguleikarnir 
kannski mestir,“ segir Ólafur Jón 
Arnbjörnsson, skólastjóri Fisktækni-
skólans. 

Yfir 90 umsóknir
Ólafur segir að þar sem námið hafði verið 
undirbúið fyrir tveimur árum og allt var 
tilbúið til kennslu þá hafi ekki verið eftir 
neinu að bíða þegar aðstæður breyttust 
nýverið á vinnumarkaði . 

„Við ákváðum því að fara af stað í 
sumar með styrk frá menntamálaráðu-
neytinu . Það var í raun mest almenn 
kynning en síðar fengum við aftur styrk 
frá innanríkisráðuneytinu til að bjóða upp 
á námið í heild sinni á haustönn . Við 
ætluðum að fara af stað með 15 nem-
endur að hámarki til að geta sinnt 
hverjum og einum eins vel hægt er . En við 
fengum yfir 90 umsóknir í námið alls 
staðar af landinu og áhuginn reyndist 
vera mjög mikill . Við gátum því miður 
aðeins tekið inn rúmlega 20 manns og 

erum að vinna að því að geta tekið fleiri 
inn á næstu önn,“ segir Ólafur .

Námið vakið mikla athygli
Ólafur segir greinilegt að þetta nám hafi 
vakið athygli og kannski einmitt hjá því 
fólki sem því hafi verið beint að . 

„Þetta er góð leið fyrir allt ungt fólk á 
framhaldsskólastigi sem vill kynna sér 
þetta en ekki síður möguleiki fyrir fólk 
sem ætlar sér að stofna fyrirtæki, vill fara 
út í einhvern rekstur hvort heldur er með 
vörur eða þjónustu innan Bláa hagkerfis-
ins . Í námið sækir fólk sem jafnvel 
starfrækir fyrirtæki nú þegar . Þarna 
hittum við naglann á höfuðið og greini-
lega er þörf fyrir nám af þessu tagi . Síðan 
höfum við notið góðs af aðstöðunni hjá 
Sjávarklasanum, kennum í húsnæði hans 
og erum svo með kynningar eins og hægt 
er í fyrirtækjum hér á Suðurnesjum og 
víðar . Hvað það varðar hefur Covid þó 
valdið nokkrum vandræðum . En við 
höfum góðan aðgang að þessum 
fyrirtækjum og leggjum áherslu á að fá 
fyrirlesara og kynningar frá fyrirtækjum 
sem eru með nýjar vörur og þjónustu . Ný 
fyrirtæki á markaði og fyrirtæki sem eru 
með aðstöðu í húsi Sjávarklasans,“ segir 
Ólafur Jón Arnbjörnsson .

 MENNTUN

  Tuttugu nemendur eru í fyrsta hópi Sjávakademíunnar en í ljósi mikillar aðsóknar í námið er stefnt að því að geta tekið fleiri nemendur 
í námið á næstu önn. 

Gríðarleg aðsókn í nám í Sjávarakademíunni sem Fisktækniskólinn
í Grindavík og Sjávarklasinn reka saman

„Hittum naglann á höfuðið“

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1927 – Ægir tuttugu ára
Hinn 10. júlí 1905 fór Ægir fyrsta sinni 
í pressuna í Gutenberg og var þann dag 
innritaður til viðskifta í bækur prent-
verksins. Eins og kunnugt er stofnaði hr. 
Matthías Þórðarson frá Móum ritið og 
var hinn fyrsti ritstjóri þess, enda hafði 
hann alla þá kosti, sem þurftu til þess að 
gjöra fiskimannarit hér svo svo úr garði, 
að lesendum Iíkaði. 
Úr ritstjórnargrein, desember 1927.
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Spennandi eins árs nám hjá Fisktækniskóla Íslands í samstarfi 
við Rannsóknarþjónustu Sýnar.

Upplýsingar og skráning hjá Fisktækniskóla Íslands
 í síma 4125966 eða á www.fiskt.is

Viljum vekja athygli á að nám hjá okkur er styrkhæft hjá flestum fræðslusjóðum stéttarfélaga.

Námið skiptist í tvær annir. Námið er kennt í lotum. Kennt er í dreifnámi og staðarlotum sem 
henta vel starfsfólki á vinnumarkaði. 
Fyrsta lota byrjar eftir miðjan janúar.

Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr sjávarút-
vegi getur einnig gilt til að 
uppfylla inntökuskilyrði.

Miklir starfsmöguleikar við gæðamál í sjávarútvegi og víðar.

GÆÐASTJÓRN

NÁM MEÐ VINNU
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Marport er stærsta fyrirtækið á 
heimsvísu í veiðarfærastýringum 

og er með sex skrifstofur sem sjá um sölu 
og þjónustu í Bandaríkjunum, á Íslandi, í 
Noregi, Frakklandi, Spáni og Suður-Afr-
íku. Áformað er að bæta við að minnsta 
kosti tveimur skrifstofum til viðbótar og 
mun það verða tilkynnt um mitt næsta 
ár. Auk þess starfa 26 manns í tækni- og 
þróunardeild Marport í Frakklandi en 
framleiðsla og samsetning fer fram í 
Frakklandi og New Hampshire þar sem 
höfuðstöðvar Airmar, móðurfélags 
Marport, eru staðsettar. 

Veiðarfæranemarnir frá Marport 
gegna ýmsum hlutverkum . Í sinni 

einföldustu mynd er um að ræða 
aflanema sem segja til um hve mikill 
fiskur er kominn í pokann . Axel Óskars-
son, verkfræðingur hjá Marport, segir 
söluhæstu vöruna núna vera nýja útgáfa 
af aflanema sem sýnir fyllinguna í 
pokanum með dýptarmælismynd . 
Neminn sýnir líka ef aðskotahlutir, t .d . 
grjót, koma í pokann og þegar hætta er á 
að pokinn fari niður á botn eða hvolfist á 
erfiðri togslóð .

50 nemar í einu kerfi
Marport hefur nýlega selt mjög stór 
nemakerfi í ný þriggja trolla skip bæði á 
Grænlandi og í Noregi . Um er að ræða 
kerfi sem eru með allt upp í 50 nema . 
Skipum í þessum flokki fjölgar hratt í 
Rússlandi þar sem mikil endurnýjun á sér 
stað í nýsmíðum og endurbyggingu á 
eldri skipum . Rússlandsmarkaður er 
Marport mikilvægur en fyrirtækið ákvað 
að einbeita sér frekar að endurnýjun í 
eldri skipum frekar en nýsmíðum þar sem 
það henti starfseminni betur .

Marport hefur farið þá leið að hafa 
sama kjarnabúnað í öllum sínum nemum . 
Þetta þýðir að sami vélbúnaður er í þeim 
öllum og einungis er skipt um hugbúnað í 
samræmi við mismunandi notkun þeirra . 
Kosturinn við þetta fyrir þjónustuna er að 
einungis er um einn varahlut að ræða . 

Meiri reiknigeta og tvöföld 
rafhlöðuending í augsýn
Fljótlega mun Marport kynna til leiks nýja 
kynslóð innri búnaðar sem hefur mun 
meiri reiknigetu og tvöfalt meiri rafhlöðu-
endingu . Einnig bjóða þessir nemar upp á 
tvíátta samskipti . Marport hefur einnig 
uppi áform um að útvíkka markaðinn fyrir 
nema og leita inn á markaði hjá fiskveiði-
þjóðum sem eru styttra á veg komnar í 
tækniþróun, eins og til dæmis Kína . 

Axel bendir á að tjón á veiðarfærum sé 
mun minna en áður, þökk sé veiðarfæra-
nemunum sem veiti miklar og stöðugar 
upplýsingar um hvort veiðarfærið virki . 
Hann bendir einnig á að upplýsingarnar 
mætti nota í hafrannsóknum .

„Mörg hundruð skip eru stöðugt að 
safna upplýsingum með þessum nemum í 
Norður-Atlantshafinu, þ .e . hnituðum 
gögnum sem lúta jafnt að yfirborðs- og 
botnhita, seltu, straumum og fleiru . Þeir 
sem vinna að hafrannsóknum hafa því 
miður sýnt þessum upplýsingum lítinn 
áhuga en þeim er að öllu jöfnu hent eftir 
60 daga,“ segir Axel en veiðarfæranemar 
frá Marport eru í hafrannsóknaskipum 
víða um heim og stendur til að fyrirtækið 
setji á markað sérstaka vörulínu fyrir 
hafrannsóknir . 

Marport stærst á heimsvísu 
í veiðarfærastýringum

  Meðal nýjustu nemakerfa sem Marport hefur selt eru kerfi í þriggja trolla togskip á Grænlandi og í Noregi. Eins og sjá má í þessum 
norska togara eru margir nemar í slíku kerfi en þeir geta verið allt að 50 í stærstu kerfunum. 

 TÆKI

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1928 – Jón forseti strandar
„Kl. 1 aðfaranótt mánudags 27. febrúar, 
eða þar um bil, strandaði togarinn „Jón 
forseti” á Stafnesi. Er það rétt hjá Staf-
nesvita. Er þar að allra sögn einhver hinn 
versti og hættulegasti staður hér á landi, 
fyrir skip, sem stranda. Rifið er langt frá 
landi og er þar sífelt brim þótt sjór sé 
hægur annarsstaðar. En að þessu sinni var 
brim mikið.“ 
Frétt um sögulegt strand, mars 1928.



69MARPORT MARPORT.COM

NORWAY FRANCESPAINUSAICELAND SOUTH AFRICA

STOFNAÐ ÁRIÐ 1996

Marport er leiðandi fyrirtæki
í hönnun og framleiðslu
veiðarfæranema og er með
starfsemi í sex löndum.



Hátæknin hefur 
gjörbreytt 
fiskvinnslunni
 

Stiklað á stóru í sögu fiskvinnslunnar með Arnari Sigurmundssyni 
fyrrum formanni Samtaka fiskvinnslustöðva
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  Arnar Sigurmundsson segir miklar breytingar hafa orðið á 
íslenskum sjávarútvegi og fiskvinnslunni á síðustu áratugum.

 Mynd: Óskar Pétur Friðriksson

 SAGAN
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  Arnar Sigurmundsson segir miklar breytingar hafa orðið á 
íslenskum sjávarútvegi og fiskvinnslunni á síðustu áratugum.

 Mynd: Óskar Pétur Friðriksson

Segja má að mikil bylting hafi orðið í 
sjávarútvegi þegar hraðfrystingin 

byrjaði um 1940. Þá hafði Fiskimálanefnd 
staðið fyrir tilraunum með hraðfryst-
ingu. Hún fór hratt af stað, meðal annars 
í Vestmannaeyjum. Markaður fyrir 
frystar fiskafurðir var til að byrja með 
fyrst og fremst í Bandaríkjunum. Þarna 
var síðari heimstyrjöldin orðin að 
miklum og útbreiddum átökum og því 
torvelt að flytja frystar afurðir til Evrópu. 
En þrátt fyrir stríðsátökin gerðist það 
líka, og var mikil breyting, að gríðarlegur 
útflutningur á ferskum fiski varð til 
Bretlands sem þýddi að miklar breyt-
ingar urðu í allri fiskvinnslu hér á landi. 
Saltfiskmarkaðir voru að nokkru leyti 
lokaðir, en þó ekki alveg þar sem Spánn 
og Portúgal tóku ekki þátt í stríðinu. 
Árin liðu og hraðfrystingin varð mjög 
ráðandi hér á landi. 

Stóru sölusamtökin, SÍF í saltfiskinum 
sem var stofnað 1932 og seldi nær allan 
saltfisk frá Íslandi, Sölumiðstöð hrað-
frystihúsanna og síðan einnig Sjávaraf-
urðadeild Sambands íslenskra samvinnu-
félaga voru langstærst í útflutningi á 
frystum sjávarafurðum . Miklar breytingar 
einkenndu svo síðustu fjóra áratugina . 
„Gámafiskurinn“ kom og fór, frystitogara-
bylgjan reis og hjaðnaði og nú ræður 
ferskfiskurinn ríkjum . Til að fara yfir þetta 
ræddi Ægir við Arnar Sigurmundsson, 
sem var formaður Samtaka fiskvinnslu-
stöðva frá 1987 til 2014 þegar SF sam-
einaðist LÍÚ í Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi . Áður starfaði hann meðal 
annars fyrir fiskvinnslufyrirtæki í 
Vestmannaeyjum .

„Þegar ég kom að þessu rétt fyrir 1980 
og hóf að vinna fyrir frystihúsin, fyrst hér 
í Eyjum og síðan á landsvísu sem 
formaður í Samtökum fiskvinnslustöðva, 
þá hafði hraðfrystingin þróast áfram og 
þessi stóru markaðsfyrirtæki voru alls 
ráðandi . Það hafði sannarlega sína kosti 
en sína galla líka . Markaðurinn breyttist 
með árunum og landhelgisdeilurnar ollu 
því markaðir í Bretlandi lokuðust um 
tíma, en austurblokkin kom sterk inn á 
sjötta áratugnum, Sovétríkin og önnur 
Austur-Evrópulönd . Þau viðskipti 
byggðust mikið á vöruskiptum, sem voru 
kannski ekki það hagstæðasta fyrir okkur . 
Þessi viðskipti skiptu þó gríðarlegu máli, 
þegar Bretlandsmarkaðurinn lokaðist,“ 
segir Arnar og heldur áfram sögulegri 
yfirferð sinni .

12.000 störf í fiskvinnslu!
„Ég sagði áðan að ég hefði komið að 
þessu í kringum 1980 . Þá hafði mikið 
gerst og sjávarútvegurinn var stór 
atvinnugrein . Ég minnist þess að í fyrstu 
kjarasamningum sem ég tók þátt í upp úr 

1980 var fiskivinnslufólk fjölmennt en þá 
var talið að á landsvísu væru þetta um 
12 .000 störf . Í kjarasamningum var 
fiskvinnslufólk og verkalýðsfélög þess um 
allt land mjög ráðandi í samningum sem 
þá voru gerðir . Mér er líka tvennt mjög 
minnisstætt sem gerðist þegar ég tók við 
formennsku í Samtökum fiskvinnslu-
stöðva 1987 . Annars vegar hófu íslensku 
fiskmarkaðirnir starfsemi, fyrst í 
Reykjavík og Hafnarfirði . Þeir fóru smátt 
af stað en skiptu umtalsverðu máli þegar 
á leið . Þetta var ekki óumdeilt í byrjun en 
engu að síður hefur starfsemi þeirra 
sannað gildi sitt og gert mörgum kleift að 
nálgast hráefni til vinnslu án þess að vera 
með útgerð .

Hitt atriðið, sem skipti miklu máli á 
þessum tíma og árin á undan, var tilkoma 
vinnsluskipa eða frystitogara . Með því að 
farið var að frysta fiskinn um borð 
breyttist mynstrið í útgerðinni heilmikið . 
Það hafði umtalsverð áhrif á framboð á 

hráefni til frystihúsanna . Á þessum árum 
var mikill útflutningur á óunnum fiski í 
gámum, einkum til Bretlands og Þýska-
lands . Siglingar veiðiskipa með fiskinn á 
erlenda markaði höfðu áður verið mjög 
ráðandi en farið var að draga úr þeim . 
Þegar flutningagámarnir komu til 
sögunnar, meðferðin á fiskinum varð 
betri og umbúðir sömuleiðis, þá varð 
þetta heilmikil útflutningur um tíma og 
komst upp í það að verða 10 til 20% af 
öllum veiddum botnfisktegundum á 
níunda áratugnum . Frystiskipin byrjuðu 
að koma um 1980, gámafiskurinn kemur 
upp úr því og svo komu íslensku fisk-
markaðirnir 1987 .“ 

Miðstýrt gengi
Á þessum árum var gengi íslensku 
krónunnar mjög miðstýrt . Árið 1988 var 
eitt erfiðasta rekstrarárið í fiskvinnslunni 
hér á landi og átti það líka við um allan 
sjávarútveginn . Á þeim tíma voru einnig 

  Flattur þorskur pækilsaltaður hjá Kaupfélagi Skaftfellinga á Höfn í Hornafirði, KASK, 
um 1990.

  Það hefur ansi margt breyst í fiskvinnslunni frá því þessi mynd var tekin fyrir 30 árum.
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mjög erfiðir kjarasamningar sem tóku 
langan tíma . „Þá var bæði setið við 
samningagerð í Reykjavík, austur á 
Egilsstöðum og síðan er ekki síst á 
Akureyri . Þetta tók margar vikur og lauk 
með samningi um umtalsverðar launa-
hækkanir sem ekki var innistæða fyrir . 
Það gerðist á tiltölulega skömmum tíma 
að krónan gaf eftir . Þannig var maður að 
upplifa það að krónan þurfti að taka mið 
af afkomu útflutningsgreinanna og gerði 
það . Stundum var það mjög seint og 
stundum miklir erfiðleikar í sjávarútvegi, 
ekki síður í fiskvinnslu vegna þess að 
fyrirtækin voru rekin með umtalsverðum 
halla . 

Þetta tók allt að breytast á tíunda 
áratugnum . Þá var krónunni ekki lengur 
stýrt með sama hætti og áður og 
opinberar gengisfellingar heyrðu sögunni 
til . Um 1990 og jafnvel fyrr tók fyrir-
tækjum í greininni að fækka . Fyrirtæki af 
miðlungsstærð sem réðu ekki yfir nema 
hluta af sinni hráefnisöflun fóru að fara 
halloka . Fiskmarkaðirnir breyttu nokkru 
fyrir þau en þróunin hélt engu að síður 
áfram . Fyrst þegar ég kom að þessu voru 
á milli 100 og 150 fyrirtæki í vinnslu, mörg 
þeirra eingöngu í fiskvinnslu en sum voru 
með blandaðan rekstur . Þessum fyrir-
tækjum fækkaði mjög mikið, þróun sem 
hefur haldið áfram allt til þessa dags . 
Síðan gerðist það auðvitað líka að við 
stofnun fiskmarkanna opnuðust leiðir til 
sérhæfingar í vinnslunni . Í kjölfarið voru 
stofnuð nokkur minni fiskvinnslufyrirtæki 
og sum þeirra hafa haldið alveg út, en 
önnur ekki eins og gerist og gengur í 
svona sveiflukenndri atvinnugrein .“

Sameining fækkar störfum
Þróunin hélt áfram og fólki fækkaði í 
fiskvinnslunni og sömuleiðis á sjónum 
með sameiningu fyrirtækja bæði í vinnslu 
og útgerð . Síðast þegar Arnar kom að 

þessum málum með beinum hætti var 
2015 og þá hafði störfum í sjávarútvegi 
fækkað úr 12 .000 árið 1980 í um 4 .000, 
þ .e . bæði í vinnslugreinum og á sjó . 
Sameining aflaheilda leiddi til fækkunar 
starfa en líklega betri kjara fyrir þá sem 
eftir voru á skipunum en einnig í 
landvinnslu vegna aukinnar vélvæðingar .

„Staðan í dag er sú að þessi þróun 
hefur hægfara haldið áfram . Núna eru 
nokkur mjög öflug sjávarútvegsfyrirtæki 
hér á landi og sum þeirra eru í flestum 
greinum fiskvinnslu og sjávarútvegs . 
Langflest þeirra standa sem betur fer vel í 
dag . Í þessari atvinnugrein eins og öðrum 
sem eru sveiflukenndar er afkoman 
mismunandi milli ára en engu að síður má 
segja að liðin ár hafi sýnt fram á að það 
sem gerðist í sjávarútvegi með fækkun 
fyrirtækja, fækkun starfa vegna tækni-
breytinga og annarra þátta varð að 
gerast . Ella hefði útvegurinn einfaldlega 
orðið undir í samkeppninni á alþjóðlegum 
mörkuðum .“ 

Sölusamtökin leysast upp
Á sínum tíma var útflutningur á fiskafurð-
um að mestu leyti bundinn í einkaleyfum 
öflugra sölusamtaka . Þar má nefna 
Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda, 
SÍF, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna SH, 
Sjávarafurðadeild Sambands íslenskra 
samvinnufélaga, SÍS í frystum afurðum . 
Síldarútvegsnefnd, SÚN, í síldinni og 
Skreiðarsamlagið í skreiðinni . Einokun-
inni lauk fyrst í saltfiskinum og síðan 
leystust hin sölusamtökin smám saman 
upp og útflutningur var öllum heimill . 
Hverju breytti þetta fyrir sjávarútveginn? 

„Þegar ég kom að þessum málum fyrst 
þá þekkti maður ekki annað en að þessu 
stóru sölufyrirtæki væru alls ráðandi í 
útflutningi og erlendis var kannski bara 
einn kaupandi, t .d . í Portúgal þar sem 
ríkið annaðist öll innkaup á saltfiski . 
Umræðan um að breyta SÍF og leyfa frelsi 
í útflutningi var þarna aðeins byrjuð og 
farið að gefa undanþágur . Svo gerðist það 
tiltölulega snöggt að útflutningurinn varð 
frjáls og mörg fyrirtæki, sum stór, hófu 
útflutning .“

Eitthvað hlaut undan að láta
Varla verður farið yfir þessa þróun með Arnari án þessa að fara 
yfir þá gífurlegu breytingu sem varð á fiskveiðistjórnun með 
kvótakerfinu, sem sett var á árið 1984 .

„Það voru miklar umræður um fiskveiðistjórnun og 
kvótakerfið upp úr 1980 . Kerfið var umdeilt allt frá árinu 1983 
og fram yfir 1990 og annað kastið síðan hafa komið upp 
hugmyndir um breytingar á því og jafnvel að bylta því . En 
maður sér það eftir á, með allan þennan fjölda báta og 
fiskiskipa sem voru þá til staðar um 1980, að eitthvað hlaut 
undan að láta . Þegar byrjað var að takmarka veiðar verulega, 
sérstaklega á þorski, varð það algjörlega nauðsynlegt að stýra 
veiðinni . Og ég held, þó ekkert kerfi sé fullkomið, að þarna 

hafi Íslendingar stigið stórt skref í að ná betri stjórn á veiðinni . 
Ég hefði heldur ekki boðið í afkomuna ef þetta hefði haldið 
áfram eins og var . Það var algerlega nauðsynlegt að grípa til 
mikilla aðgerða . Ég er í ljósi sögunnar nokkuð viss um að það 
var rétt skref að taka upp kvótakerfi . Ef farin hefði verið sú leið 
að setja allan fisk á markað hefðu fiskvinnslufyrirtæki orðið að 
búa við þá stöðu að hafa fjölda fólks í vinnu en ekki örugga 
hráefnisöflun . Þá hefði farið illa . Þetta hefði hugsanlega 
gengið hjá einhverjum en öðrum ekki . Það skiptir gríðarlega 
miklu fyrir atvinnuöryggi fiskverkafólks, sem var ekki mikið á 
árum áður, að hráefnisflæði til fiskvinnslunnar sé jafnt og 
öruggt allt árið . Það gerðist fyrir atbeina kvótakerfisins .“

  Úr fiskréttaverksmiði Icelandic Freezing Plants í Grimsby. Verksmiðjan var í eigu 
Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna.
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Gámarnir breyttu miklu
Arnar segir það sama hafa gerst í 
frystingunni . Tvö stór útflutningsfyrirtæki 
hafi í raun verið í hagsmunagæslu fyrir 
fiskvinnsluna . „Á árunum 1985 til 1995 
voru þessar breytingar mestar og þetta 
fyrirkomulag leystist upp . Það hefur sýnt 
sig að var góð þróun en þegar sjávarút-
vegsfyrirtækin tóku að stækka með 
sameiningum urðu þau nógu öflug til að 
geta rekið eigin söludeildir . Þau voru 
komin með nánari tengsl við markaðinn 
en áður þegar þau voru fyrst og fremst í 
framleiðslu, stundum eftir pöntunum . 
Þetta var gríðarleg breyting sem meðal 
annars var möguleg með tilkomu 
vörugáma þar sem hægt var að afgreiða 
smærri og fjölbreyttari pantanir . Áður 
voru fyrirtækin að framleiða mjög stórar 
pantanir til mjög fárra stórra fyrirtækja 
erlendis . Með gámunum breyttist allt, 
kaupendum fjölgaði og nánara samband 
komst á milli framleiðenda og kaupenda í 
gegnum söludeildirnar . Ég efast ekki um 
það hefur átt sinn þátt í því að efla þessi 
fyrirtæki, sem voru þá kannski að fara í 
gegnum sameiningarferil . Voru áður af 
millistærð og ekki nógu burðug ein og sér 
til að standa í útflutningi en sameinuð í 
stærri einingar réðu þau vel við það og 
gera enn í dag .“

Ferski fiskurinn tekur völdin
Síðasta stóra breytingin í vinnslunni var 
svo hinn mikli vöxtur í útflutningi á 
ferskum fiski . Fyrst var öllum fiski landað 
til vinnslu eða siglt með hann á erlenda 
markaði . Svo komu frystitogararnir og 
vinnsla fluttist að nokkru leyti út á sjó, 
síðan gámafiskurinn og loks tók ferski 
fiskurinn við og frystitogurum fækkaði 
mikið .

„Það má segja að bætt flutningatækni, 
betri umbúðir og meiri hraði í öllum 
hlutum hafi gert að verkum að hægt var 
að komast enn nær markaðinum . 
Fyrirtæki um nær allt land gátu komist 
inn á markaði fyrir ferskar sjávarafurðir, 
sem ekki var mögulegt áður vegna 
tímalengdar og samgönguerfiðleika . 
Þetta varð alveg gríðarleg breyting . 
Fyrstu árin voru þetta aðeins fyrirtæki í 
nálægð við Keflavíkurflugvöll en síðan 
hafa flutningatæknin og bætt meðferð 
aflans gjörbreytt stöðunni . Sérstaklega 
eftir að mögulegt var að flytja ferskar 
afurðir sjóleiðina í gámum . Þess vegna 
hefur hlutur ferskra afurða í framleiðsl-
unni aukist mikið .“

Avery vogir á öllum borðum
Arnar segir það hafa verið bæði forvitni-
legt og ánægjulegt að fylgjast með þeirri 
þróun sem hafi orðið í tæknibúnaði til 
fiskvinnslu . „Fyrst þegar ég kom að þessu 

voru svokallaðar Avery vogir á öllum 
borðum í frystihúsunum og konur að 
snyrta og skera flök . Nú er þessu 
tölvustýrt . Sama gildir í öðrum greinum 
eins og saltfiski þar sem miklu færri 
starfsmenn eru nú . Einnig má nefna að í 
fiskimjölsverksmiðjunum í gamla daga 
voru 60 til 80 manns að vinna í hverri 

verksmiðju en bara nokkrir karlar nú . 
Þessi góðu hátæknifyrirtæki okkar eins 
og Marel, Valka og Skaginn 3X hafa í 
samvinnu við fiskvinnsluna gert þetta 
kleift . Allt fylgdist að; starfsfólki fækkaði, 
tækninni fleygði fram og aðgangur að 
mörkuðunum varð meiri,“ segir Arnar 
Sigurmundsson .

  Úr nýrri vinnslulínu Brims á Norðurgarði í Reykjavík.

  Úr vinnslu samherja fiskeldis í Sandgerði.

  Vinnslusalur Vísi hf. í Grindavík, en hann er mjög tæknivæddur með búnaði frá Marel.
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1929 – Ellistyrktarsjóður fiskimanna
Velmetinn, áhugasamur borgari hér í Reykjavík, hefur ótilkvaddur 
sett sér það mark að komast eftir, hvernig styrktarsjóðum líkum og 
hér getur í blaðinu er hagað i öðrum löndum og kynna sér alt fyrir-
komulag þeirra. Er vel farið, að eitthvað sé gjört fyrir þá menn, sem 
slíta sér út á sjónum og hafa litið fyrir sig að leggja í ellinni. 
Frétt, apríl 1929.

1930 – Loftfarið „Qraf Zeppelin”
Fimtudagsmorgun 17. júlí klukkan 11 f. h. sást loftfar á ferð og bar 
það yflr fjöllin suður af Vífilfelli. Tilkynning hafði komið frá Horna-
firði um komu þess, svo sjón þessi kom höfuðstaðarbúum ekki að 
óvörum. Loftfarið flaug hring yfir bæinn og sást greinilega. Fánar 
voru hvarvetna dregnir upp og eftir skamma stund hjelt það norður 
á bóginn.
Frétt, júlí 1930.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna

Útgerðir og skipstjórnendur hér á 
landi hafa fylgst vel með prófunum 

á MLD toghlerabúnaðinum í Færeyjum 
síðustu misseri og við hlökkum til að 
kynna hann hér á næstu mánuðum,“ 
segir Guðmundur Bragason sölustjóri 
Sónar ehf. sem er umboðsaðili fyrir nýja 
gerð toghlera fyrir uppsjávarveiðar frá 
danska fyrirtækinu MLD. Fyrirtækið 
hefur náð þeim áfanga að þróa hlerakerfi 
með viðeigandi botnstykki og stjórn-
búnaði um borð í skipunum sem gera að 
verkum að skipstjórnendur geta haft 
samskipti við hlerana úr brú skipanna og 
breytt afstöðu þeirra í rauntíma, hækkað 
og lækkað flottroll í sjó með mismunandi 
stillingum á flöpsum á toghlerunum eða 
látið stjórnbúnaðinn halda fyrirfram 
ákveðinni stöðu hleranna í sjó með 
sjálfvirkum hætti.

MLD hlerarnir hafa verið reyndir í 
uppsjávarskipum í Færeyjum að undan-
förnu með mjög góðum árangri og er 

fyrsta hleraparið nú til reynslu hér á landi 
í uppsjávarskipinu Beiti . Toghlerarnir frá 
MLD koma síðan til með að verða 
prófaðir í fleiri íslenskum uppsjávar-
skipum á næstu mánuðum . 

Fjarstýringarmöguleikinn mikill áfangi
Guðmundur segir að tvö hlerakerfi í boði 
fyrir viðskiptavini, byggð á sömu 
grunnútfærslu hleranna sjálfra . Annars 
vegar MPD toghlerar sem stilltir eru með 
glussabúnaði á handvirkan en auðveldan 
og fljótlegan hátt þegar þeir eru uppi í 
gálga . Hins vegar MLD trollstýringarkerfi 
þar sem skipstjóri stjórnar trollhlerum úr 
brúnni . Allur brúarbúnaður, botnstykki og 
búnaður á hlerum er innifalinn í kerfinu 
og hægt er að uppfæra MPD toghlera í 
MLD trollstýringarkerfið .

„Það hversu einfalt og fljótlegt er að 
stilla hlerana gerir vinnu skipstjórnenda 
miklu markvissari og gerir að verkum að 
hægt er að nota eitt sett af toghlerum á 

mismunandi stærðir flottrolla . Hægt er 
að auka flatarmál toghlera um 40%, t .d . 
13 fermetra toghlera upp í 18,2 fm . Stóri 
áfanginn sem náðst hefur í þróun MPD 
hleranna er að nú er hægt fjarstýra 
hlerunum í gegnum botnstykki úr skipinu . 
Skipstjórnendur geta með því haft 
nákvæma stjórn á veiðarfærinu, breytt 
afstöðu þess í sjónum miðað við þær upp-
lýsingar sem þeir sjá í fiskileitartækj-
unum, tryggt að opnun trollsins helst 
alltaf rétt, tryggt að afstaðan á trollinu sé 
rétt þó skipinu sé beygt meðan á togi 
stendur, lagfært afstöðu toghleranna í 
hliðarstraumi og svo framvegis,“ segir 
Guðmundur . 

Marþættur ávinningur
Færeyska uppsjávarskipið Fagraberg hóf 
prófanir með fyrstu gerðir stillanlegu 
MLD hleranna fyrir fjórum árum og var 
árangurinn strax góður . Guðmundur segir 
að komið hafi í ljós að MLD toghlerarnir 
séu framúrskarandi toghlerar, mjög 
sterkbyggðir þó léttir séu og MPD 
stillanlegi möguleikinn á flatarmáli 
toghleranna hafi virkað mjög vel . Í 
framhaldinu var fjarstýringarbúnaður 
útfærður og prófaður sem Guðmundur 
segir tæknilega skrefið í hlerastjórnun 
sem veki hvað mesta athygli . Eftir 
prófanir á MPD toghlerum hafa færeysku 
uppsjávarskipin Borgarin og Nordingur 
sett MLD trollstýringarkerfið í skip sín og 
umsagnir skipstjóra hafa verið mjög 
jákvæðar .

„Ávinningurinn af því að geta með 
þessum hætti stjórnað toghlerunum 
betur er margþættur . Markvissari veiðar 
og betri árangur í veiðum, léttari hlerar í 
drætti, olíusparnaður og fleira mætti 
nefna . Ég veit að þess vegna bíða útgerðir 
íslensku uppsjávarskipanna spenntar eftir 
því að reyna þessa toghlera í sínum 
skipum,“ segir Guðmundur . 

Sónar kynnir nýjung fyrir uppsjávarveiðar

Stillanlegir toghlerar og trollstýringarkerfi

 TÆKI

  Færeyska uppsjávarskipið Borgarin heldur til veiða með MLD toghlerana. Mjög góð 
reynsla hefur fengist af notkun færeysku uppsjávarskipanna á hlerunum. 
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Af hverju MPD 
toghlerar?
HAGKVÆMNI Stillanlegt flatarmál toghlera úti á sjó — 
Stiglaus stilling til að ná bestu mögulegri trollopnun við
allar aðstæður. 

Endingarbestu toghlerarnir — MPD burðarvirkið hámarkar 
styrk toghleranna. Tveggja ára ábyrgð. Dönsk smíði.

Eldneytissparnaður — Einstakir straumfræðilegir eiginleikar 
toghleranna spara eldsneyti.

ÖRYGGI Ekki þarf að taka toghlera inn á dekk til að stilla 
flapsa. Með vökvadælu getur áhöfn gert það á innan við 
mínútu þegar hlerar eru við skut skipsins.

UPPFÆRANLEGIR MPD toghlera er hægt að uppfæra
í MLD trollstýringarkerfið sem er stjórnað af skipstjóra í brú.

MIKKJAL HAMMER — SKIPSTJÓRI Á ARTIC VOYAGER
„Við erum mjög ánægðir með MPD toghlerana og ég get 
staðfest að við erum að ná meiri kolmunna á hverjum degi á 
veiðum ásamt því að spara eldsneyti! Á síldveiðum erum við 
að nota tvær stærðir trolla. Með stærra trollinu erum við með 
flapsana í 20° stöðu (ca 20% meira flatarmál) en með smærra 
trollinu erum við með flapsana í 0°. Það munar miklu að geta 
stillt flapsa á einfaldan hátt.“

KRISTIAN DAM — SKIPSTJÓRI Á BORGARIN
„MPD toghlerarnir er bestu toghlerar sem ég hef notað og 
núna þegar við erum komnir með MLD trollstýringarkerfið 
þá erum við komnir inn í framtíðina! Ég hlakka mikið til að 
kanna þá óendanlegu möguleika, sem þessir stillanlegu 
toghlerar bjóða upp á.“

Fagraberg Arctic Voyager Nordingur Borgarin

ÞESSI FÆREYSKU UPPSJÁVARSKIP
SKIPTU YFIR Í MPD TOGHLERA

Af hverju MLD 
trollstýringarkerfið?

Full stjórnun úr brú á stillanlegum toghlerum!

Komdu trollinu á rétt dýpi hraðar.
Möguleiki á krappari beygjum á togi.
Stilltu opnun trollsins þegar togað er.
Fylgdu dýpisbreytingum fiskitorfa.
Stilltu toghlera gagnvart hliðarstraumi.

Vitnað í skipstjóra
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Þetta er einstakt nám, gott nám, góð 
réttindi og skólinn er einstaklega vel 

tækjum búinn ,“ segir Kjartan Örn 
Kjartansson, kennari í skipstjórnar-
greinum í Tækniskólanum. Boðið er upp 
á staðar- og dreifnám sem er skipt í A, B, 
C og D hluta.

Með skipstjórnarnámi A fá nemendur 
atvinnu rétt inda til starfa á skipum styttri 
en 24 metrar en námsbrautin er ekki 
hugsuð fyrir nem endur sem ætla í lengra 
nám . Með skipstjórnarnámi B fá nem-
endur skipstjórnarrétt indi á fiski skip 
styttri en 45 metrar í inn an lands sigl-
ingum og á flutn inga- og farþega skip að 
500 brúttótonnum í strand sigl ingum . 
Skipstjórnarnám C veitir nemendum 
skip stjórn ar rétt indi á fiski skipum af 
ótak markaðri stærð og farsviði og 
flutn inga- og farþega skipum að 3000 
brúttótonnum . Námið er alþjóðlegt og 
veitir starfs rétt indi heima og erlendis . 
Loks er skipstjórnarnám D sem veitir 
nemendum réttindi á öll skip og er það 
alþjóðlegt nám sem veitir starfs rétt indi, 
heima og erlendis, á öllum fiski- og 
flutn inga skipum við fjöl breytt og 
skemmtileg störf .

Nýjasta tækni og hermar
„Það eru margir sjómenn hjá okkur í 
dreifnámi, sem er blanda af fjarnámi og 
staðnámi . Nemendur geta valið sér 
áfanga í náminu, lært úti á sjó og komið 
síðan í innilotu í þeim áföngum sem 
nemandinn þarf að vera í á staðnum út af 
tækjum,“ segir Kjartan og bætir við . „Við 
erum með heimsklassa siglingaherma og 

með nýjustu siglingatölvur sem eru í boði 
í dag, sem og fjarskiptaherma .“

Kjartan segir það færast sífellt í 
aukana hversu mikið sé hægt að kenna í 
gegnum netið og nefnir sem dæmi að nú 
geti nemendur notað siglingaherma 
skólans í fjarnámi . „Þetta er það nýjasta í 
þessu og á bara eftir að aukast með meiri 
tækni,“ segir hann og bætir við að þetta 
hafi reynst vel í núverandi ástandi vegna 
Covid-19 . „Ég kenni t .d . í gegnum Teams 
en tek tímana líka upp á myndband . 
Þannig að mínir nemendur geta horft á 
tímana eftir á og séð hvernig ég geri allt í 
kennslunni,“ segir Kjartan .

Að taka upp kennslustundir er reyndar 

ekki nýtt fyrir Kjartani því hann hefur 
tekið upp á myndband allar kennslu-
stundir sínar síðustu 13 ár . „Þannig að 
nemendur í dreifnámi hafa getað horft á 
upptökur frá kennslutímum og upplifað 
tímann eins og aðrir nemendur . Og 
nemendur sem hafa ekki náð einhverju í 
tímanum geta þá farið og horft á 
upptökur frá kennslutímum . Þetta er 
náttúrlega mikil bylting í kennslu,“ segir 
Kjartan .

Námið breytist stöðugt
Nemendaflóra skólans hefur breyst 
síðustu ár og æ fleiri sækjast eftir 
skipstjórnarréttindum á t .d . hvalaskoðun-
arbáta eða farþegabáta . Stærsti hópurinn 
vill þó enn læra það helsta sem gerist um 
borð í fiskiskipum . Námið er stöðugt að 
breytast þar sem Tækniskólinn fylgir 
alþjóðlegum stöðlum frá alþjóðasiglinga-
málastofnunni, IMO .

Auk staðar- og dreifnámsins býður 
skólinn upp á allskonar námskeið . „Við 
erum að byrja með nýtt smáskipanám 
sem er til atvinnuréttinda á skip sem eru 
styttri en 15 metrar . Við erum einnig með 
skemmtibátanámskeið sem er til réttinda 
á skemmtibáta styttri en 24 metra að 
lengd,“ segir Kjartan .

Skilum góðum nemendum 
með góða þekkingu

 MENNTUN

  Skipstjórnarnemar læra meðal annars á nýjastu siglingaforritin. „Skólinn er einstaklega 
vel tækjum búinn,“ segir Kjartan Örn.  

  Kjartan Örn 
Kjartansson, 
kennari í 
skipstjórnar-
greinum í 
Tækniskól-
anum, segir 
námið 
einstakt.

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1931 – Mac Donald talar 
í gegnum útvarpið
Í gærkvöldi hélt MacDonald forsætis-
ráðherra Breta ræðu í breska útvarpið, 
þar sem hann lýsti fjármálaástandinu, og 
ráðstöfunum þeim, sem gerðar hafa verið, 
til þess að stöðva verðhrun og gengisfall. 
Sagði hann enga hættu á því að gengi 
sterlingspunds gæti fallið nema lítið eitt 
og yrði þess eigi langt að bíða, að það 
næði fullu gengi aftur. 
Frétt, september 1931.
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Stígðu ölduna með okkur
Við bjóðum hagnýtt framhaldsnám til alþjóðlegra skipstjórnarréttinda
og stúdentsprófs - Innritun stendur yfir 
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FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Pawel Klukowicz

Ég kom til Íslands þann 16. desember 
árið 2005 og byrjaði að vinna hjá G.

Run daginn eftir. Fyrstu þrjú árin vann 
ég á flökunarvélum, næstu tíu ár var ég 
lyftaramaður í móttökunni og síðustu 
tvö ár hef ég unnið sem verkstjóri,“ 
segir Pawel Klukowicz, verkstjóri í 
fiskvinnslu G.Run á Grundarfirði, sem 
vinnur þar ásamt konu sinni, móður og 
bróður. 

Mæli með starfi í sjávarútvegi
„Verkefni mitt er að skipuleggja og hafa 
umsjón með daglegum störfum í 
vinnslunni, allt frá því að fiskinum er 
landað á bryggjunni þar til afurðum er 
keyrt inn í flutningarbíl . Ég vinn ásamt 

hópi verkstjóra sem skipuleggur veiðar, 
framleiðsluröð, gerð söluáætlana og 
stjórnun . Ég er heppinn að hafa góðan 
hóp og þá gengur allt vel,“ segir Pawel .

Hann er hrifinn af sjávarútvegi á Ísland 
þrátt fyrir að hafa ekki samanburð við 
önnur lönd . „Ég veit að á Íslandi er 
sjávarútvegurinn fullkominn . Sjávarút-
vegurinn er sterkur á Íslandi og verður 
það alltaf . Við sjáum að margir eru að 
missa starf sitt vegna Covid-19 en 
sjávarútvegurinn er fjárhagslega 
stöðugur . Þótt vinnan sé ekki létt þá mæli 
ég með starfi á þessu sviði og tel þetta 
vera mjög mikilvægan punkt í íslenska 
hagkerfinu,“ segir Pawel .

Ísland í fararbroddi
Hann er á því að það sé margt mjög 
heillandi við að vinna í sjávarútvegi á 
Íslandi og nefnir sérstaklega þá stöðugu 
þróun sem er í greininni . „Á Íslandi er 
alltaf verið að reyna að breyta öllu til hins 
betra . Nýir bátar, ný fyrirtæki í fiski, betri 
leiðir til að flytja fisk til útlanda og fleira . 
Á síðustu 15 árum hefur vinna mín í 
sjávarútvegi breyst rosalega mikið . Gæði 
vörunnar eru meiri, þróun véla er á mjög 
háu stigi sem gerir vinnuna léttari fyrir 
starfsfólkið . Það heillar mig að svona lítið 
ríki eins og Ísland geri svona mikið fyrir 
sjávarútveginn í heiminum . Áfram 
sjávarútvegur á Íslandi,“ segir Pawel að 
lokum .

„Á Íslandi er sjávar- 
útvegurinn fullkominn“

  Pawel Klukowicz er verkstjóri hjá G.Run hf. á Grundarfirði en hjá fyrirtækinu vinna einnig eiginkona hans, móðir og bróðir.

1932 – Söluvagn á götunum
Hinn 16. nóv. byrjaði hér á götunum ýmiskonar sala úr þar til gerðum 
vagni. Frá kl. hálfsjö á morgnana fæst þar heitt kaffi og Wienar-brauð. 
– Molakaffi kostar 20 aur. bollinn, og er því tilvalið fyrir verkamenn 
að fá sér þar morgunkaffið. – Á morgnana mun vagninn aðallega 
halda sig hjá höfninni, austanvert við Steínbryggjuna, en færa sig síðan 
austur að kolakrananum fyrir eftirmiðdagskaffið. 
Frétt, nóvember 1932.

1934 – Nýja síldarverksmiðjan
Síðasta vetrardag (18. apríl), fóru héðan með varðskipinu »Ægir«, 
þeir Kristján Bergsson, Sveinn Benediktsson.Trausti Ólafsson, Finn-
bogi R. Þorvaldsson og Ólafur Þórðarson frá Hafnarfirði, tilþess 
að athuga, hvar heppilegastur staður væri fyrir hina væntanlegu 
sildarverksmiðju á Norðurlandi. Hinir þrír fyrst töldu eru ráðunautar 
ríkisstjórnarinnar um hvar verksmiðjuna skuli reisa. 
Frétt, apríl 1934.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Það sem hefur breyst hjá okkur núna 
er í raun tvennt. Annars vegar erum 

við að smíða uppstokkara, mekanískar 
beitningavélar og rekkakerfi. Og hins 
vegar höfum við allt þetta ár verið að 
smíða tækjabúnað fyrir fiskverkun og 
laxeldi. Við höfum snúið okkur meira að 
því. Við höfum verið með þrjú mjög stór 
verkefni í því sviði,“ segir Hafsteinn 
Ólafsson í fyrirtækinu Beiti í Vogum á 
Vatnsleysuströnd. 

Hafsteinn segir að um þessar mundir 
sé rólegt í línubúnaðinum fyrir bátana . 
Það sé lítið um nýsmíðar og svo sé þetta 
góður búnaður sem endist lengi . Reyndar 
hafi Kanadamenn vaknað aftur eftir meira 
en árs hlé . Þeir séu byrjaðir að hringja á 
nú og þaðan komið pantanir í tvö sett 
sem verði afhent í mars . 

Smíðað fyrir Stofnfisk
„Síðastliðinn vetur byrjuðum við að 
smíða fyrir búnað í sláturhús Stofnfisks . 
Þar slátra þeir, flokka og verka laxinn sem 
gengur af í hrognaframleiðslunni . Þeir eru 
með tvö svona sláturhús . Annars vegar 
hér í Vogunum undir Stapanum og hins 
vegar í Kalmannsvík við Hafnir . Við erum 
búin að smíða þetta hvorutveggja . Þetta 
er heilmikill búnaður og allt komið í gang 
í Vogunum, en húsið í Kalmannsvík er 
ekki tilbúið enn en búnaðurinn bíður þar 
tilbúinn til uppsetningar,“ segir Haf-
steinn .

14 metra langur flokkari
„Það sem ber einna hæst líka er að við 
smíðuðum mjög stóran bolfiskflokkara 
fyrir Þorbjörn hf . Hann er 14 metra langur 
með níu úrtökum fyrir bolfisk af öllum 
stærðum og gerðum . Það er frekar 
óvenjulegt að flokka þetta svona mikið . 
Þeir eru svo með fjórar flökunarvélar við 
flokkarann og við erum með ýmsan 
búnað í kringum þær . Þetta er hluti af 
breyttri vinnslulínu en Þorbjörn hefur nú 
flutt alla vinnslu sína undir eitt þak í 
Grindavík . 

Við vorum svo með stórt verkefni 
samhliða Marel í Hraðfrystihúsi Hellis-

sands . Þeir voru að færa alla vinnslu-
línuna til í húsinu, allt kerfið í snyrti-
salnum þar sem snyrting og pökkun fer 
fram . Þeir áttu þarna mikið pláss þar sem 
rækjuverksmiðjan hafði verið . Nú, á 
tímum Covid eru menn að pakka 
afurðunum allt öðruvísi en áður . Það eru 
fleiri pakkningar en áður og meira fyrir 
neytendur, en minna fyrir stóreldhús og 
hótel og veitingahús, sem flest eru lokuð . 
Sem betur fer fundu menn nýjar leiðir til 
að selja afurðirnar og þess vegna þurfti 
meira pláss . Við smíðuðum þarna nokkur 
færibönd og margt fleira,“ segir Haf-
steinn .

 TÆKI

Beitir smíðar búnað fyrir fiskvinnsluna

  Laxaslátrunarlína í Stofnfiski sem Beitir smíðaði. í henni eru m.a. tvö færibönd, safnkassi ásamt borðum og vinnuaðstöðu með 
upphækkanlegum pöllum.

  Beitir smíðaði þennan flokkari fyrir bolfisk hjá sjávarútvegsfyrirtækinu Þorbirni í 
Grindavík og tilheyrarndi búnað við hann, safnhólf, rennur og annað slíkt.
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Höfnin hér hjá okkur er afar vel í sveit 
sett og alveg tilvalin til vöruflutn-

inga til og frá meginlandi Evrópu. Mun 
skemmri tíma tekur að sigla hingað en til 
Reykjavíkur og stuttur spölur að fara 
landveginn héðan með varning til 
höfuðborgarsvæðisins,“ segir segir 
Hjörtur B. Jónsson, hafnarstjóri í 
Þorlákshöfn. „Tilkoma ferjanna, sem 
koma hingað tvisvar í viku, hefur 
stóraukið áhuga fyrirtækja á að koma sér 
hér fyrir og því er sveitarfélagið að mæta 
með kraftmiklu skipulagi og nægu 
framboði af lóðum.“

Mikill uppgangur hefur verið í kringum 
höfnina í Þorlákshöfn að undanförnu og 
segir Hjörtur að sjö mánaða uppgjör 
hafnarinnar sýni 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 í öllum þáttum, bæði 
aukinn landaður afli og auknir vöruflutn-
ingar,“ segir Hjörtur . 

Þjónusta sem vantaði
Rúmlega þrjú ár eru síðan ferjan Mykines 
hóf siglingar á milli Þorlákshafnar og 
Rotterdam með viðkomu í Færeyjum á 
leið til Íslands og fer hún úr höfn á 
föstudagskvöldum . „Við fundum strax að 
þarna var komin þjónusta sem hafði 
vantað fyrir útflytjendur en þetta þýddi 
lengri vinnuviku í fiskvinnslunum sem 
gátu komið fiskinum ferskum á markað 
ytra . Þá fer ferjan Mistral einnig héðan á 
mánudögum til Hirtshals í Danmörku 
með viðkomu í Færeyjum í báðum 
leiðum . Það er því ys og þys hér í höfninni 
vegna þessara flutninga sem bætist við 
ýmsar annir aðrar því Þorlákshöfn er jú 
fiskihöfn líka eins og allir vita,“ segir 
Hjörtur hafnarstjóri .

Á hafnarsvæðinu eru tilbúnar lóðir 
fyrir aukna starfsemi . „Við höfum þá trú 

að inn- og útflytjendur muni leggja aukna 
áherslu á skemmri siglingu með afurðir til 
helstu markaðssvæða, m .a . til að grynnka 
kolefnisfótsporið . Til að ná því markmiði 
er Þorlákshöfn besti kosturinn fyrir þá 
sem flytja afurðir frá Faxaflóasvæðinu og 
Suðurnesjum,“ segir Hjörtur . 

Nýr dráttarbátur
Í Þorlákshöfn hafa lengi staðið yfir miklar 
framkvæmdir og fram undan er enn 
frekari stækkun hafnarinnar með áherslu 
á inn- og útflutning á sjó . „Það er verið að 
undirbúa aðgerðir sem gera höfninni 
kleift að taka á móti allt að 180 metra 
löngum skipum að hafnarbakka,“ segir 
Hjörtur og bætir við að lengja þurfi 
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 hafnarreksturs hér á landi sem ber 
kvenmannsnafn . Það þykir okkur ekki 
verra,“ segir Hjörtur hafnarstjóri að 
lokum . 

Lykilhöfn flutninga til og 
frá meginlandinu

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

 HAFNAÞJÓNUSTA

ÆGIR Í 115 ÁR 
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1936 – Fyrsti vélbáturinn 
smíðaður í Keflavík 
Hinn 10. febrúar var settur á flot vél-
báturinn Sæfari II., sem smíðaður heflr 
verið í Keílavík, og er það fyrsti vélbátur, 
sem smíðaður hefir verið þar. Báturinn 
er allur byggður úr eik. Hann er 29 
smálestir að stærð með 90 hestafla June 
Munktel vél. Peter Wiglund bátasmiður 
sá um smíði bátsins. Eigendur hans eru 
þeir Elías Þorsteinsson, Albert og Ólafur 
Bjarnasynir, útgerðarmenn í Kefllavík. 
Frétt, mars 1936.
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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. 



FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Óttar Steingrímsson

Fjarvera frá fjölskyldunni helsta 
áskorunin
Starfið um borð er mjög fjölbreytt og 

skemmtilegt. Eftir að ég byrjaði hér hefur 
reyndar ekki verið veidd ein loðna svo maður 
á alveg eftir að prufa nótaveiðarnar almenni-
lega. Við dælum aflanum að aftan svo við 
þurfum ekki að taka pokann á síðuna sem mér 
finnst algjör snilld. Það flýtir fyrir og gerir 
starfið auðveldara,“ segir Óttar Steingríms-
son, háseti og annar stýrimaður á uppsjávar-
skipinu Sigurði VE 15 frá Vestmannaeyjum.

Óttar, sem er Vestmannaeyingur í húð og 
hár, hefur unnið sem sjómaður í fjölda ára . 
Fyrst í sumarvinnu með námi en frá árinu 2012 
hefur hann verið í fullri vinnu á sjó . „Ég var á 
Bergi VE í tæpt ár, bauðst þá pláss á Þórunni 
Sveinsdóttir VE og var þar til ársins 2018 . Þá 
frétti ég að staða hafi losnað á Sigurði VE, sótti 
um og fékk hana . Þá sannreyndist að menntun 
skilar sér þar sem ég fékk stöðu sem háseti og 
annar stýrimaður,“ segir Óttar sem sótti 
stýrimannaskólann í fjarnámi með sjómennsku . 

Hann er á báðum áttum þegar hann er 
spurður um upplifun sína af vinnu í sjávarút-
vegi á Íslandi . „Mér finnst alltaf ákveðnir hópar 
í þjóðfélaginu halda að sjávarútvegurinn sé að 
arðræna þjóðina, sem er að mínu mati mikill 
misskilningur . Sjávarútvegurinn á Íslandi er 
fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir sem líta upp til 
okkar og ekki að ástæðulausu . Einnig finnst 
mér skorta virðingu og traust milli útgerðar og 
sjómanna og dæmist það á báða aðila að mínu 
mati,“ segir Óttar .

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1937 – Ávarp til lesenda Ægis
Með þessu hefti Ægis hefst 30. árgangur þess 
tímarits, sem á að fjalla um málefni sjó-
mannastéttarinnar íslenzku. Ægir hefir verið 
svo heppinn, að frá upphafi hafa aðeins tveir 
menn haft ritstjórn hans með höndum, og er 
það sennilega meir, en hægt er að segja um 
nokkurt annað íslenzkt tímarit. Ég geng þess 
ekki dulinn, að þvi muni fylgja nokkur vandi 
að setjast í sæti Sveinbjarnar Egilsonar, og það 
þeim mun heldur, er hann hefir haft ritstjórn 
blaðsins í tuttugu og þrjú ár og orðinn öllum 
hnútum gagnkunnur. 
Ávarpsorð Lúðvíks Kristjánssonar, janúar 1937.

Reynsla til að stíga valdastigann
Ýmislegt við starf sjómannsins er mjög 
heillandi að mati Óttars . „Fyrir mitt 
leyti t .d . það að geta unnið vel launað 
starf og búið í minni heimabyggð . Ef ég 
hefði alist upp á höfuðborgarsvæðinu 
efast ég hefði um að hafa farið þessa 
atvinnuleið í lífinu . En einnig heillaði að 
vera á flottu skipi og fá góð frí inn á 
milli,“ segir hann .

Óttar segir eina helstu áskorunina í 
starfinu vera andlegu hliðina og þá 
helst að vera fjarri fjölskyldu í lengri 
tíma, en hann á eiginkonu og tvö ung 
börn í landi . „Hin áskorunin tengt 
starfinu sjálfu er að standa sig sem 
best, sjúga í sig alla reynslu sem  
er fyrir ofan mann í valdastiganum svo 
maður verði í stakk búinn að ganga upp 

stigann verði óskað eftir því,“ segir 
hann ákveðinn .

Óttar segir að þróunin í uppsjávar-
veiðum hafi verið töluverð á undan-
förnum árum . „Skipin stækka, mann-
skapnum um borð fækkar, tækni 
skipanna þróast og reynt er að auka 
verðmæti hvers kílós úr sjó með betri 
kælikerfum um borð . Einnig fást meiri 
gæði eftir því sem skipin eru stærri þar 
sem aflinn fer betur i skipi sem veltur 
minna, ég tala nú ekki um þegar sigla 
þarf með aflann úr Smugunni . Einnig er 
hægt að sækja stærri farma með stærri 
skipum og þar af leiðandi fækkað 
stímunum,“ segir Óttar að lokum .
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  Óttar Steingrímsson, háseti og 
annar stýrimaður á uppsjávar-
skipinu Sigurði VE 15, hefur verið á 
sjó frá árinu 2012.
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 HAFNAÞJÓNUSTA

Í Fjarðabyggð eru alls átta hafnir í 
rekstri, þ.e. í Mjóafirði, Norðfirði, 

Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, 
Breiðdalsvík og tvær í Reyðarfirði. 
Starfsemi hafnanna er fjölbreytt og 
spannar allt frá Norðfjarðarhöfn og 
Mjóeyrarhöfn, sem eru með stærstu 
höfnum landsins, að Mjóafjarðarhöfn, 
sem er með þeim minnstu á landinu. 

„Í Fjarðabyggðarhöfnum er alla 
almenna þjónustu að fá og sífellt unnið 
að því að bæta hana enn frekar,“ segir 
Þórður Vilberg Guðmundsson, upplýs-
ingafulltrúi Fjarðabyggðar . „Um þessar 
mundir er unnið að því að taka fyrstu 
skref við rafvæðingu Mjóeyrarhafnar en 
þar verður sett upp ný spennistöð sem 
nýtast mun í framtíðinni við landtengingu 
skipa,“ bætir hann við . 

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 
Eskifjarðarhafnar þar sem gerður verður 
hafnarkantur við nýtt uppsjávarfrystihús 
og rísandi frystigeymslu Eskju . Við 
Stöðvarfjarðarhöfn er nýbúið að taka í 
notkun nýjan viðlegukant og vinna er 
hafin við uppsetningu á svipuðum kanti 
við höfnina á Breiðdalsvík,“ segir Þórður . 

 
Þjónusta allan sólarhringinn
Fjarðabyggðarhafnir þjóna skipum, 
bátum og öðrum sem leið eiga um hafnir 
Fjarðabyggðar eða hafnarsvæðin . 
Þjónusta hafnanna er ætluð útgerðum, 
fyrirtækjum og einstaklingum . Starfs-
stöðvar hafnanna eru opnar kl . 8:00-17:00 
virka daga en þjónusta er veitt allan 
sólarhringinn . Utan vinnutíma er 

þjónustu sinnt með útköllum í vaktsíma 
viðkomandi hafna . 

Fjarðabyggðarhafnir eru með einn 
dráttarbát í rekstri og er togkraftur hans 

27,8 tonn . Einnig er vatnsbyssa um borð 
sem afkastar 300 m3 / klst . Gjald fyrir 
þjónustu dráttarbátsins er samkvæmt 
gjaldskrá hafnarsjóðs Fjarðabyggðar .

Fjarðabyggðarhafnir 

Rafvæðing hafnanna undirbúin

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

  Fjarðabyggðarhafnir eru næst stærsta höfn landsins, með tæplega þriðjung af öllum 
vöruútflutningi landsmanna og óvíða er meiri fiskafla landað hér á landi. 

1938 – Sjaldgæfur fiskur
Á togaranum „Júni“ úr Hafnarfirði veiddist fyrir skömmu, á Selvogs-
banka innanverðum, fiskur einn, sem aldrei hefir fengizt hér við land 
fyrr, svo víst sé. Það er fiskur af þorska-ættkvíslinni, náskyldur og 
mjög líkur upsa, bæði að stærð, í vexti og að lit, en er stirtlugildari og 
yfirmynntri en hann og með stóran bug á rákinni, en hún er bein á 
upsanum. Vísindanafn lians er: Cadus pollachius. 
Frétt, apríl 1938.

1942 – Skiptapar og slysfarir
Árið 1941 er eitt mesta mannskaðaár til sjávar, sem um getur hér á 
landi um langt árabil. Alls misstu 140 manns lífið við skyldustörfin á 

hafinu, en 3 drukknuðu af öðrum ástæðum, svo sem í ám og vötnum 
o.fl. 
Frétt, janúar 1942.

1944 – Kafbátur sekkur Goðafossi
Laust eftir hádegi föstudaginn 10. nóvember síðastl. var Goðafossi 
sökkt af kafbáti. Þegar atburður þessi skeði, átti skipið aðeins eftir 2,5 
klst siglingu til Reykjavíkur. Tundurskeytið hæfði skipið fyrir aftan 
miðju bakborðsmegin, og rifnaði skipssíðan allt frá 1. farrými að 
þriðja lestaropi. Féll sjór þar inn svo geysilega, að skipið sökk á 7-10 
minútum. 
Frétt, nóvember 1944.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Við höfum um árabil verið í samstarfi 
við norska fyrirtækið Jotun sem 

framleiðir efni til málningar á stálvirki, 
hvort heldur eru einstakir skrokkhlutar 
skipa og báta eða heildarmálun. Þessi 
efni hafa reynst mjög vel hér á landi og 
eru í stöðugri framþróun, bæði hvað 
varðar notkun á sjó og landi. Þetta er 
mikilvægasti þátturinn í því að vernda 
málma fyrir salti og veðrun og þess 
vegna skiptir öllu máli að nota góð efni 
og vinna verkið með réttum hætti. Okkar 
hlutverk er bæði að selja efnin og veita 
ráðgjöf um efnisval, undirvinnu og 
málunina sjálfa,“ segir Guðjón Finnur 
Drengsson, sölustjóri Jotunvara hjá 
Málningu hf. 

Jotun framleiðir málningar fyrir bæði 
stálskip og plastbáta samkvæmt ákveðn-
um kerfum eftir því hvort um er að ræða 
botn skipa eða skrokkhluta ofansjávar . 
Þessi efni hafa verið notuð til málunar 
skipa á Íslandi til fjölda ára og staðist vel 
hina hörðu íslensku veðráttu . 

Fjölbreytt efni og ráðgjöf
„Við seljum efnin og veitum þjónustu 
vegna málningarefnanna en gjarnan eru 
það starfsmenn slippanna sem annast 
málningarvinnuna sjálfa eftir okkar 
forskrift . Þegar skip eru tekin upp til 
hreinsunar og málunar veitum við 
ráðleggingar um hvernig skuli vinna 
verkið og hvaða efni skuli nota í hverju og 
einu tilfelli . Allt er þetta unnið í góðu 
samstarfi við útgerðirnar og ákveðið í 
samstarfi við þær hversu þykk botnmáln-
ing á að vera út frá því hvenær áætlað er 
að taka skipin upp næst . Það getur verið 
mismunandi en algengt að miðað sé við 
þrjú ár í botnmálningu . Botnmálningin er 

sjálfslípandi og það þýðir að ef lagt er 
upp með þriggja ára endingartíma við 
botnmálun þá ætti málningin að hafa því 
sem næst slípast niður að þeim tíma 
liðnum,“ segir Guðjón .

Grunnvinnan mikilvægust
Þegar skip eru máluð skiptir undirvinnan 
og grunnmálningin miklu máli . „Öll lög 
málningar skipta miklu mál en það er 
með þetta eins og t .d . húsbyggingar að ef 
grunnurinn er ekki góður þá verður það 
sem ofan á kemur ekki nægjanlega gott . 
Þess vegna leggjum við mikla áherslu á 

vandaða vinnu og efnisnotkun allt frá 
innsta lagi til þess ysta .“ 

Selta, sjórgangur og stormar gera að 
verkum að skip og bátar eru undir miklu 
álagi og þess vegna segir Guðjón öllu 
máli skipta að tryggja vernd skipsskrokk-
ana . „Útgerðir gera sér vel grein fyrir 
mikilvægi góðrar umhirðu og þarf ekki 
annað en horfa í kringum sig í höfnum til 
að sjá að þær hugsa almennt vel um sín 
skip . En það er líka vert að halda því til 
haga að málning skipa og báta er ekki 
bara eingöngu spurning um verndun 
heldur einnig prýði .“

Jotun málning til verndar 
skipum og stáli

  Guðjón Finnur Drengsson, sölustjóri Jotunvara hjá Málningu hf. Að baki honum er 
togarinn Taurus í slipp í Reykjavík en hann var heilmálaður með Jotun málningarefnum. 

 SKIPAVIÐHALD

1946 – Fyrsti nýi togarinn fer á flot
Samkvæmt útdrætti þeim, er gerður var um 20 af þeim togurum, sem 
verið er að smíða fyrir Íslendinga í Bretlandi, hlaut Reykjavíkurbær 
fyrsta togarann. Togara þessum var hleypt af stokkunum þann 18. 
maí síðastl. Skipið var skreytt fánum, en frú Ástriður Einarsdóttir, 
kona Jóns Axels Péturssonar bæjarfulltrúa, framkvæmdi skírnarat-
höfnina, og var skipinu gefið nafnið Ingólfur Arnarson, samkvæmt 
ákvörðun bæjarstjórnar.
Frétt, júní 1946.

1949 – Gjaldþrota fiskimið
Sé það rétt, sem hermt hefur verið, að samtímis hafi verið 500-600 
botnvörpuskip að veiðum við suðurströnd Íslands í vetur, að ég nú 
ekki nefni þúsund, eins og sumir hafa getið sér til, má fara nærri um, 
hvernig umhorfs verði, þá er allar þær þjóðir, sem fyrr voru nefndar, 
hafa fulltygjað sig til að veiða hér við land. 
Úr forystugrein, mars 1949.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Högni Bergþórsson hefur starfað hjá 
bátaframleiðandanum Trefjum í 23 

ár en fyrirtækið var stofnað árið 1978. 
„Við hönnum, seljum og þjónustum 
fiskibáta.Við erum bæði á innlendum og 
erlendum mörkuðum, yfirleitt fara 
70-90% af okkar bátum á erlenda 
markaði,“ segir Högni um starfsemi Trefja 
en hjá fyrirtækinu starfa um 60 manns. 

Högni er tæknilegur framkvæmda- og 
markaðsstjóri fyrirtækisins og er því stór 
hluti af hans vinnu á skrifstofu fyrirtækis-
ins í Hafnarfirði . „Þetta eru mikið 
samskipti innanhúss og hefðbundin 
skrifstofuvinna með fundahöldum og þess 

háttar . En starfið getur verið fjölbreytilegt 
milli tímabila,“ segir Högni sem hefur 
mikla reynslu af bátasmíðum . „Ég vann 
sjálfur við bátasmíðar fyrir margt löngu, er 
menntaður tæknifræðingur og hef mikinn 
áhuga á þessu .“

Þrátt fyrir að hafa ekki unnið á sjó 
sjálfur hefur hann kynnst sviðinu í heild 
mjög vel í samskiptum sínum við sjómenn 
og útgerðirnar . „Samskiptin þar á milli eru 
mjög mikil og við fáum miklar upplýsingar 
í gegnum þau,“ segir Högni sem fer þó 
reglulega út á sjó í sínu starfi . „Ég fer 
stundum með þegar er verið að prófa 
bátana fyrir afhendingu . Við göngum 

auðvitað úr skugga um að allt sé eins og 
það á að vera . Það er fínt að komast 
aðeins út af skrifstofunni og prófa þessi 
tæki .“ 

Þróunin á sviði bátasmíða hefur verið 
mikil undanfarin ár . „Aðal þróunin hvað 
okkur varðar er að bátarnir eru orðnir 
öflugri, stærri og afkastameiri en áður var . 
Stærðartakmörkunum var breytt í 
nokkrum skrefum á síðustu 20 árum og nú 
mega bátarnir vera 15 metra langir . 
Bátunum hefur um leið fækkað mikið á 
þessum tíma og aflaheimildir færst á færri 
hendur . Það munar mikið um það,“ segir 
Högni Bergþórsson að lokum .

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Högni Bergþórsson

„Fjölbreytilegt milli tímabila“

  Högni Bergþórsson, tæknilegur framkvæmda- og markaðsstjóri Trefja, er í miklum samskiptum við bæði sjómenn og útgerðirnar.

1950 – Landhelgismál
„Fiskiþingið lætur í ljós ánægju sina yfir þvi, að ríkisstjórnin skuli 
hafa sagt upp landhelgissamningnum við Breta frá því 1901. Telur 
fiskiþingið að stefna beri að því að fá landgrunnið viðurkennt sem 
íslenzka landhelgi..“ – „Telur fiskiþingið rýmkun landhelginnar lífs-
nauðsyn til þess að hindra eyðileggingu fiskimiðanna og þann voða, 
sem af því leiddi fyrir landsmenn.“ 
Úr ályktun 20. Fiskiþings, janúar 1950.

1953 – Plastbátar
Fyrsti plastbáturinn, sem gerður hefur verði í Noregi, var sýndur 
almenningi í Lilleström um miðjan nóvember. Þetta er róðrarbátur, 
sem er helmingi léttari en bátur af sömu stærð gerður úr tré, og 
kostar 600 krónur norskar, en viðhaldskostnaður mun verða lítill. 
Frétt, september 1953.
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Fjölbreytt hlutverk Faxaflóahafna

Faxaflóahafnir sf. eiga og reka fjórar 
hafnir, þ.e. Akraneshöfn, Borgarnes-

höfn, Grundartangahöfn og Reykjavíkur-
höfn. Fyrirtækið er sameign fimm 
sveitarfélaga: Akranesskaupstaðar, 
Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar, 
Reykjavíkurborgar og Skorradalshrepps.

Höfnin í Reykjavík er eina höfuð-
borgarhöfnin í Evrópu sem er með virka 
fiskútgerð, fiskmóttöku og fiskvinnslu . 
Allt árið um kring er gamla höfnin notuð 
fyrir löndun á sjávarafla, hafsækna 
ferðaþjónustu, skipaviðgerðir og sem 
olíubirgðastöð . Í Norðurbugt eru 
flotbryggjur fyrir trillubáta og í Vestur-
höfn eru verbúðir og viðlegukantar fyrir 
smærri báta og togara .

Sundahöfn er stærsta inn- og útflutn-
ingshöfn landsins og því mikilvægur 
hlekkur í flutningakeðju landsins . Tvö 
vöruhótel og tvær frystigeymslur eru á 
svæðinu ásamt fullkominni aðstöðu til 
vöruafgreiðslu og meðhöndlunar, góð 
löndunaraðstaða á Skarfabakka og 
aðstaða til afgreiðslu skemmtiferðaskipa .

Miklar framkvæmdir
Á síðasta ári hófust framkvæmdir við ný 
söluhýsi fyrir hafsækna ferðaþjónustu við 
Ægisgarð og voru þau fyrstu afhent í 
ágúst síðastliðnum . Í Suðurbugt er nýr 

öldubrjótur kominn í gagnið ásamt því að 
svæðið hefur verið dýpkað, nýir land-
gangar settir upp og fleira gert . Nýtt hús 
hefur verið reist sem hýsir rafdreifikerfi 
fyrir Faxagarð og Austurbakka fyrir skip 
sem eiga að geta tengst 1,5 MVA afli á 
lágspennu .

Í Sundahöfn hefur verið lokið við 
byggingu Sundabakka en hann verður 
meginhafnarbakki fyrir farmstöð Eimskip 
í Vatnagörðum . Bakkagerðinni fylgdu 
sporbitar fyrir nýjan gámakrana Eimskips 
sem tekinn var í notkun haustið 2019 
samhliða því að gengið var frá yfirborði 
bakkans, lýsingu og veitutengingum . Við 
Klettagarða hefur verið unnið að 
landfyllingu þar sem nýtt er efni sem 
kemur úr lóð Landsspítalans . Um verður 
að ræða 25 .000-30 .000 m2 með frá-
gegnum sjóvörnum en úr grunninum fæst 
allt það grjót sem þarf til þess . 

Mikil tækifæri til uppbyggingar 
Grundartangi er iðnarðarhöfn með inn- 

og útflutning . Tvö af orkufrekustu 
iðnfyrirtækjum landsins eru á svæðinu 
auk annarra iðnfyrirtækja og því mikil 
tækifæri til frekari uppbyggingar 
atvinnulífs . Góðir innviðir eru til staðar á 
hafnarsvæðinu, skilvirkar samgöngur og 
aðgangur að raforku fyrir smærri sem 
stærri iðnað .

Akraneshöfn er mest nýtt fyrir löndun 
á sjávarafla . Fiskmarkaður Snæfellsbæjar 
er staðsettur á hafnarsvæðinu en hann 
tryggir að útgerðir geti selt veiddan fisk 
og að vinnsluaðilar fái fisk til vinnslu, á 
öruggan og hagkvæman hátt . Þá hefur 
Akranes upp á mikla möguleika að bjóða 
þegar kemur að skemmtiferðaskipum . 

Á Akranesi hefur verið unnið að 
undirbúningi að endurnýjun og lengingu 
fremsta hluta Aðalhafnargarðs . Sett 
verður stálþil á fremsta hluta garðsins og 
hann lengdur um 110 metra . Viðlega við 
þennan hluta garðsins verður því um 220 
metrar . Meginþungi framkvæmda verður 
á árunum 2021 til 2023 .

 HAFNAÞJÓNUSTA

  Þjónusta vegna millilandasiglinga er mikilvægur þáttur í 
starfsemi Faxaflóahafna. 

Mynd: Faxaflóahafnir Gunnar Ingi Leifsson

  Gamla höfnin í Reykjavík er eina höfuðborgarhöfnin í Evrópu 
sem er með virka fiskútgerð, fiskmóttöku og fiskvinnslu.

Mynd: Faxaflóahafnir / Pétur Þór Lárusson

  Dráttarbátar Faxaflóahafna sinna margvíslegum verkefnum í þjónustu við viðskipta-
vini.  Myndir: Faxaflóahafnir/Gunnar Ingvar Leifsson

ÆGIR Í 115 ÁR 
Í gegnum söguna

1954 – Íslendingur kennir 
Indverjum fiskveiðar
Enn fjölgar þeim íslendingum, sem ráðast 
utan til þess að kenna öðrum þjóðum 
fiskveiðar eða hagnýtingu sjávarafurða. 
Guðjón Illugason skipstjóri úr Hafnar-
firði hefur ráðist austur til Asíu og á að 
kenna Indverjum fiskveiðar. 
Frétt, mars 1954.
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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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1955 – Breskir togaramenn fœra sig upp á skaftið
Frá því í fyrstu hefur það verið ljóst öllum þeim, sem fylgzt hafa með 
löndunarbanninu í Bretlandi, að togaraeigendurnir þar hafa staðið á 
bak við allar aðgerðir og smíðað vopnin. Hins vegar hafa þeir beitt 
fyrir sig ýmsum aðilum, svo sem yfirmönnum á togurunum og fisk-
kaupmönnunum.
Frétt, júlí 1955.

1957 – Frá Hrafnistu og Hrafnistumönnum
Dvalarheimili aldraðra sjómanna hefur verið valið hið hljómfagra 
forna nafn, Hrafnista; eru án efa flestir sammála, um, að nafngiftin 
hafi vel tekizt. Hornsteinn að byggingunni var lagður af forseta Ís-
lands á sjómannadaginn 13. júní 1954, en byggingarframkvæmdir 
höfðu hafizt allmiklu fyrr. 
Frétt, júlí 1957.

Egersund Ísland ehf. á Eskifirði er 
alhliða þjónustufyrirtæki í sölu, 

veiðarfæragerð, viðgerðum á trollum og 
nótum, auk annarrar þjónustu við 
útgerðarfyrirtæki. Egersund hefur einnig 
á undanförnum misserum stóraukið 
þjónustu við fiskeldi með sölu á búnaði 
fyrir bæði sjó- og landeldi, auk þess sem 
fyrirtækið tók fyrir ári síðan í notkun 
nýja og sérhæfða þvottastöð fyrir nætur 
fiskeldiskvía. 

Loðnan mun skila sér
Egersund Ísland er systurfélag norska 
fyrirtækisins AKVA group og hefur í 
gegnum þau tengsl aðgang að víðtækri 
reynslu þess fyrirtækis í þjónustu við 
fiskeldi í Noregi og víða um heim . 
Benedikt Ernir Stefánsson, sölu- og 
markaðsstjóri Egersund Ísland ehf . segir 
vöxt í verkefnum í kringum fiskeldið 
kærkominn, ekki síst þar sem loðnuveiðar 
hafi ekki verið síðustu tvö ár .

„Við erum samt bjartsýnir á að 
loðnuveiðar verði í vetur og næstu ár ef 
horft er til þess að mikið magn af 
ungloðnu mældist í haust og í fyrra . 
Loðnan mun skila sér og þær veiðar 
skipta okkar fyrirtæki auðvitað miklu 
máli,“ segir Benedikt Ernir . 

Hraðvaxandi þjónusta við fiskeldið
„Vaxtarsprotinn okkar er fiskeldið . Við 
bjóðum tækni- og söluþjónustu á búnaði 
frá AKVA group í Noregi . Við seljum kvíar, 
net, fóðurpramma, fóðurkerfi, mynda-
vélabúnað, sjórn- og eftirlitskerfi og í 
raun allt fyrir eldið nema fóðrið sjálft . 
Sama er að segja um búnað fyrir landeld-
ið sem einnig snýst um kerfi í kringum 
dælingu á vatni, vatnsgæði og fleira,“ 
segir Benedikt Ernir og bætir við að í 
árslok 2019 hafi Egersund Ísland náð 
stórum áfanga í þjónustuuppbyggingu við 
sjókvíaeldi þegar fyrirtækið tók í notkun 
þvottastöð fyrir nætur fiskeldiskvía . 

Næturnar eru þvegnar og yfirfarnar í 
hvert skipti sem slátrað er úr kvíunum og 
þær losaðar . 

„Almennt held ég að fólk geri sér ekki 
grein fyrir hversu mikil tæknivæðing er 
orðin í íslensku fiskeldi . Þetta er allt 
önnur grein en var fyrir fáum áratugum 
þegar fiskeldið hér á landi var að byrja 

með lítilli þekkingu og frumstæðar 
aðstæður,“ segir Benedikt Ernir . 

Aðgangur að þekkingu og reynslu 
dýrmætur
Hann segist horfa til þess að vöxtur verði 
bæði í sjó- og landeldi á komandi árum . 
Það þýði að afleidd þjónusta aukist og 
störfum fjölgi . Fiskeldið sé aukin heldur 
grein sem ekki sé háð árstíðabundnum 
sveiflum . Þannig sé fyrirsjáanleikinn 
mikill . 

„Á öllum sviðum fiskeldisins er komin 
inn mun meiri þekking en áður, samfara 
því að greinin er til muna betur fjár-
mögnuð í dag . Við sjáum það mjög vel 
hvers miklu máli skiptir að geta sótt í 
reynslubanka Norðmanna í fiskeldinu og 
hafa við hlið okkar fyrirtæki eins og AKVA 
group sem gjörþekkir þarfir fiskeldisins . 
Smám saman byggist síðan þekkingin upp 
hér á landi þannig að ég sé ekkert annað 
en áframhaldandi vöxt íslensks fiskeldis, 
sem bæði er jákvætt fyrir sjávarútveginn 
og atvinnulífið í heild,“ segir Bendikt Ernir 
Stefánsson .

 VEIÐARFÆRAÞJÓNUSTA

Egersund Ísland ehf. á Eskifirði 

Fiskeldið er vaxtarbroddurinn

  Hús Egersund Ísland ehf. á Eskifirði. Þvottastöð fyrir eldiskvíanætur var byggð í fyrra 
og er nýjasta viðbótin við húsakostinn. 

  Unnið við nót úr eldiskví hjá Egersund. 

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Blessunarlega höfum við sloppið betur 
en sjálfsagt margar aðrar hafnir á 

landinu. Ástæðan fyrir því er að við erum 
með mjög fjölbreytta starfsemi hérna og 
farþegaskipin hafa ekki skipt jafn miklu 
máli hér og víða annars staðar þar sem 
menn hafa orðið fyrir þungum skelli,“ 
segir Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri 
Hafnarfjarðarhafnar um núverandi 
ástand vegna Covid-19. 

Samdráttur um 10% í ár
Lúðvík gerir þó ráð fyrir því að samdrátt-
urinn á þessu ári verði um og yfir 10% . 
„Það er fyrst og fremst vegna þess að 
dregið hefur aðeins úr vöruflutningum . 
Það var samdráttur hjá álverinu á fyrri 
hluta ársins en það hefur verið aukning á 
ný eftir mitt ár . Síðan höfum við líka 
fundið fyrir samdrætti í uppsjávarafla 
eins og hafnirnar hérna á suður- og 
vestursvæðinu, enginn makríll né síld . En 
að öðru leyti hefur þetta verið bara 
þokkalegt,“ segir Lúðvík .

Allri þjónustu í Hafnarfjarðarhöfn 
hefur verið haldið úti og gengið án 
stórvægilegra vandamála ef frá er talið að 
starfsmenn smituðust af Covid-19 . „Við 
höfum þurft að kljást við það en samt 
hefur allt gengið sinn eðlilega gang í 
okkar starfsemi og þjónustu þrátt fyrir 
sérstakar aðstæður . Við gripum til 
ráðstafana strax í mars og aftur í haust 
með því að skipta vinnustaðnum upp og 
tryggja að við værum ekki með allt undir 
á einni hendi . Við höfum haldið helmingi 
starfsmanna hér á staðnum og öðrum 
heimavið . Við höfum tryggt að menn séu 
í sem minnstu samneyti og lokað aðkomu 
að okkar starfsstöðum . Þetta er hefur 
mætt skilningi og gengið vel fyrir sig,“ 
segir Lúðvík .

Aukin rafræn þjónusta
Hann segir að starfsfólk Hafnarfjarðar-
hafnar eins og aðrir geti lært ýmislegt af 
þeirra stöðu sem hefur komið upp vegna 
þessa faraldurs . „Það er þá í sambandi við 
verkstjórn, skipulag og samskipti . Menn 
hafa notað tæki og tækni meira en áður 
til að ganga frá málum . Við erum 
auðvitað í samskiptum við okkar 
þjón ustuaðila og viðskiptavini með 
margvíslegum hætti,“ segir Lúðvík og 
bætir við að fólki hafi gengið vel að 
tileinka sér alla tækni í þeim efnum . 

Þá hafi einnig verið reynt að nýta 
tímann eins vel og hægt er til að sinna 

framkvæmdum og viðhaldi . „Það hafa 
verið stór verkefni hérna í gangi og það 
hefur verið með ólíkindum hvernig hefur 
tekist að halda utan um það allt við 
þessar sérstöku aðstæður,“ segir Lúðvík 
sem er á því að þeim hafi tekist að lifa 
með þessu faraldri . „Okkur hefur gengið 
bærilega en ég veit að þetta hefur verið 
þungur skellur fyrir ýmsar hafnir vítt og 
breitt um landið . Sérstaklega á þeim 
stöðum sem farþegaskipin hafa spilað 
stóra rullu undanfarin ár . Vonandi að þau 
mál komist í lag sem allra fyrst,“ segir 
hann að lokum .

Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafnar

Gengur vel þrátt fyrir 
sérstakar aðstæður

 HAFNAÞJÓNUSTA

  Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafnar, segir að þjónustu hennar hafi verið 
haldið úti í faraldrinum án stórvægilegra vandamála.

1958 – Slysavarnafélag Íslands 30 ára
Hinn 29. janúar s.l. voru liðin 30 ár frá því Slysavarnafélag Íslands 
var stofnað. Ekki fer hjá því, að þjóð, sem Iifir í slíku nábýli við Ægi 
eins og íslendingar og á svo mikið undir sjónum, sem raun er á hafi 
stundum orðið hart úti í baráttu sinni við hin óblíðu öfl sjávarins. 
Frétt, febrúar 1958.

1961 – Fyrsta Transistor fisksjáin
NEC Transistor fisksjáin vegur aðeins 1,6 kg, (fyrir utan lóðstöngina), 
og er því lang minnsta og handhægasta fisksjá, sem framleidd hefur 
verið til þessa. NEC Transistor fisksjáin er því sérstaklega heppileg fyrir 
trillubáta, aðstoðarbáta við síldveiðar og fyrir sportveiðibáta. 
Auglýsing, mars 1961.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim
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Ég hef starfað við landvinnslu 
sjávarútvegs meira og minna í 35 ár 

og unnið mörg störf á því sviði. Hlutverk 
mitt hjá félaginu hefur breyst mikið í 
gegnum árin og nýjar áskoranir hafa leitt 
mig í núverandi starf,“ segir Magnús Þór 
Róbertsson, rekstrarstjóri Brims á 
Vopnafirði þar sem félagið rekur 
fiskimjölsverksmiðju og uppsjávar-
vinnslu auk þess að sinna hinum ýmsu 
vinnsluverkefnum tengdum bolfiski á 
milli vertíða.

Fjölbreytt, spennandi og gefandi
„Fyrir utan daglegan rekstur felst starf 
mitt m .a . í að halda utan um starfs-
mannamál, vinna að vinnslu- og fjárfest-
ingarverkefnum, hafa samskipti við birgja 
og þjónustuaðila auk fjölda annarra 
verkefna,“ segir Magnús og bætir við . 
„Starfið er fjölbreytt, spennandi og mjög 
gefandi . Ég hef kynnst mörgu góðu fólki 
á þessum tíma og hef verið lánsamur 
með frábært samstarfsfólk í gegnum 
árin .“

Starfið er breytilegt og sífellt ný 
verkefni sem taka við þegar öðrum lýkur . 
„Um mánaðamótin september/október 
kláruðum við makríl- og síldarvertíð sem 
gekk vel, við byrjuðum í kringum 18 . júní 
og gekk vel að manna starfsstöðina með 
góðu fólki,“ segir Magnús um áskoranir 
síðustu mánaða . „ Nú tekur við veiði á 
kolmunna sem fer að öllu leyti til 
bræðslu . Síðan krossar maður fingur og 
vonast til þess að við fáum loðnuvertíð 
sem væri kærkomin fyrir fyrirtækið, 
starfsfólkið og samfélagið í heild,“ bætir 
hann við .

Hröð tækniframþróunin
Hann segir að núverandi ástand í 
samfélaginu hafi haft áhrif á störf þeirra . 
„Ég get vissulega viðurkennt að ástandið 
tengt Covid veirunni var stressandi á 
meðan vertíð stóð yfir þar sem að smit í 

svona litlu samfélagi er fljótt að setja allt 
í uppnám . Starfsfólkið okkar stóð sig hins 
vegar með prýði hvað varðar að fara að 
tilmælum og allt hefur gengið að óskum 
hingað til og ber að þakka það,“ segir 
Magnús .

Á undanförnum árum hefur tækni-
framþróunin á þessu sviði verið gríðar-
lega hröð í vinnslubúnaði . „Í uppsjávar-
hlutanum hefur búnaðurinn þróast eins 

og annarsstaðar en fyrst og fremst hafa 
vinnslurnar verið að stækka . Helsta 
breytingin felst þó ekki síst í nýjum og 
öflugum skipum sem standa mun framar 
þeim gömlu í kæligetu og meðhöndlun 
hráefnis,“ segir Magnús og bætir við að 
það skipti öllu máli fyrir þeirra starfsemi 
að fá sem best hráefni að landi .

Spurður um hvað geri sjávarútveginn 
að heillandi starfsumhverfi stendur ekki 
á svari hjá Magnúsi . „Síbreytilegt 
vinnuumhverfi með nýjum áskorunum 
þar sem engir tveir dagar eru eins . Brim 
er framsækið, metnaðarfullt og að mínu 
mati vel rekið fyrirtæki með gríðarlegan 
mannauð innanborðs á öllum sviðum . 
Það gerir að verkum að gaman er að 
mæta í vinnu og takast á við þau 
margvíslegu verkefni sem fylgja slíku 
vinnuumhverfi,“ segir hann að lokum .

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Magnús Þór Róbertsson

„Engir tveir dagar eru eins“

  Magnús Þór Róbertsson, rekstrarstjóri Brims á Vopnafirði, hefur starfað í sjávarútvegi í 
35 ár.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna

1964 – Landhelgismálið 
Hinn 11. marz 1961 voru merkileg þáttaskil í sögu landhelgismálsins. Eftir rúmlega 30 
mánaða harða baráttu, þar sem brezka flotanum var oft beitt óvægilega gegn vanmegnugum 
varðskipum íslendinga og oft mátti litlu muna, að af hlytist tjón, sem aldrei yrði bætt, tókst 
að gera samning, sem leysti þessa deilu við Breta fyrir fullt og allt. 
Frétt, mars 1964.
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Hagkvæmni í togveiðum

BYLTING Í HÖNNUN

EKKÓ HLERAR Í BOÐI:

Kostir Ekkó toghleranna

Ekkó toghlerinn er bylting og einkaleyfi 

hönnunarinnar eru nú þegar staðfest í 

Bandaríkjunum, öllum löndum Evrópu 

og Rússlandi. Eru í alþjóðlegu ferli í 

fleiri heimsálfum.

Ekkó Toghlerar – Stórhöfða 33 – 110 Reykjavík 
www.ekko.is – sími 896-2300 – smari@ekko.is

Hringdu í mig! 
Við finnum réttu 
hlerana fyrir þig!

Sími: 896 2300

Ekkó toghlerarnir fiska vel og eru alltaf 
að taka fisk.

Semi hlerar fyrir fiskitroll.

Flottrollshlerar fyrir allar 
uppsjávarveiðar.

2ja spoilera hlerar fyrir 
rækju – humar - fiskitroll.

Ekkó Semi hlerinn er dreginn á aðeins 
20° toghorni og sparar þannig eldsneyti.

Í toppi Ekkó er loftlás sem virkar vel á 
grunnslóð og við stjórnun á veiðidýpt 
við flottrollsveiðar.

Ekkó Semi hlerinn snertir sjaldan botn og 
hlífir þannig lífríkinu við botn.

Ekkó hlerinn dregur úr kolefnisspori 
sjávarútvegs á Íslandi.

Ekkó er hönnun Smára Jósafatssonar 
sem hefur áratuga reynslu og þekkingu 
á toghlerum.

Ekkó hlerinn er smíðaður úr gæða stáli 
í plötudeild Héðins.

EKKÓ 
TOGHLERAR
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1966 – Fiskafli heimsins 
Nýlega er komin út á vegum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna ársskýrsla um fiskaíla allra landa heims árið 
1965, nema meginlands Kína. Samkvæmt skýrslunni var alLs landað 
í heiminum 52,4 millj. lesta. Er það einungis 0,4 millj. lesta meira en 
á árinu 1964. 
Frétt, desember 1966.

1968 – Ægir - hið nýja varðskip
Varðskipið ÆGIR er smíðað af skipasmíðastöðinni Álborg Værft A/S 
samkvæmt fyllstu kröfum flokkunar félagsins Lloyd’s, skipaskoð-
unar ríkisins og sérstökum óskum Landhelgisgæzlunnar, með tilliti 
til notkunar þess sem alhliða varð- og björgunarskips við strendur 
Islands, mikils gangs í vondum veðrum og sérstakrar styrkingar fyrir 
siglingu í ís. 
Frétt, júlí 1968.

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Kolbeinn Agnarsson

„Það þarf að berjast fyrir öllu“
Skyldur mínar eru að reka mál fyrir sjó-

menn sem koma upp og annast allt í 
kringum mál sem koma inn á borð. Svo 
snýst starfið um daglegan rekstur á 
félaginu, að leigja út íbúðir, greiða út 
íþróttastyrki, endurgreiða tannlækna-
kostnað og allt annað sem félagið gerir,“ 
segir Kolbeinn Agnarsson, formaður 
sjómannafélagsins Jötuns í Vestmanna-
eyjum en hann tók við því starfi í 
september árið 2019 eftir að hafa verið 
varaformaður í átta ár.

Hann hrósar samstarfinu við útgerð-
irnar í Vestmannaeyjum . „Við höfum 
verið heppin með samstarf við útgerð-
irnar hérna í Eyjum . Það er afar lítið sem 
bjátar á og ef það er eitthvað þá tekur 
maður bara upp símann eða skreppur 
niður eftir og þá er það bara græjað,“ 
segir Kolbeinn .

Kolbeinn hefur verið á sjó í nær 30 ár á 
skipum eins og Bylgju, Huginn, Ísleifi, 
Vestmannaey og er núna á Breka . Hann 
er frá Selfossi en fór á sjó eftir að hafa 
kynnst konunni sinni sem er frá Vest-
mannaeyjum . „Það var prufað að fara 
með prinsinn, sem hafði aldrei farið á sjó, 
til Eyja og á sjó eitt sumar hjá ættarút-
gerðinni . Við erum búin að vera hérna 
síðan,“ segir Kolbeinn og bætir við að 
hann hafi verið meira og minna sjóveikur 
fyrsta árið .

Boltinn hjá þeim
Hann kann vel við sig í sjávarútvegi þótt 
ýmislegt megi að hans sögn betur fara . 
„Það besta við sjómennskuna eru fríin . En 
almennt finnst mér sjávarútvegur í góðu 
standi . Það er búið að byggja þetta mikið 
upp . En það er alltaf sama klúðrið að 
reyna að ná einhverjum kjörum út úr 
Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi . 
Menn þar á bæ eru ekkert að gera meira 

en þeir þurfa . Það þarf að berjast fyrir 
öllu,“ útskýrir Kolbeinn .

Hann var í samninganefnd í verkfall-
inu árið 2017 og er einnig í núverandi 
samninganefnd sem semur við SFS fyrir 
hönd sjómanna . „Boltinn er hjá þeim með 
næstu fundahöld en næstu skref hjá 
okkur, sem aðilum að ASÍ og Sjómannafé-
lagi Íslands, er að vísa þessu til Ríkis-
sáttasemjara ef þeir ætla ekki að ræða 
við okkur . Það er bara svo leiðinlegt að 
þurfa að gera þetta svona . Við erum 
nokkrir karlar í þessum félögum sem 
vildum semja um eitthvað lítið út 
2021 út af ástandinu í 
heiminum en það fékk ekki 
sérstakan hljómgrunn 
heldur,“ segir Kolbeinn .

Hann segir að auk þess 
að hafa haft áhrif á 

samningaviðræður hafi núverandi ástand 
haft áhrif á störf sjómanna . „Bæði hefur 
ekki verið róið eins stíft og verðin farið 
niður að hluta,“ segir Kolbeinn sem hefur 
sjálfur tvisvar sinnum þurft að fara í 14 
daga sóttkví . „Um leið og það fréttist að 
einhver tengdur mér hafi umgengist 
einhvern smitaðan þá var hringt í 
Landhelgisgæsluna og ég fór í land . Þegar 
ég var svo búinn í sóttkví fór ég einn túr 
en í þeim næsta eftir það fór ég út um 

miðjan dag og um kvöldið var 
farið með okkur þrjá í 

land á nýjan leik,“ 
segir Kolbeinn .

  Kolbeinn Agnarsson hefur verið formaður sjómannafélagsins Jötuns í Vestmannaeyjum 
síðan í september árið 2019.
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 KERALEIGA

Nýlega tók Umbúðamiðlun upp aukið 
eftirlit með kerjum félagsins 

„Starfsmaður Umbúðamiðlunar mun 
ferðast um landið, kanna stöðu kerja og 
hvort þau leynist jafnvel í óviðeigandi 
notkun. Það hefur því miður sýnt sig í 
gegnum tíðina að litið sé á ker sem 
almannaeign og þau jafnvel tekin ófrjálsri 
hendi. Þessu viljum við breyta með því að 
vera sýnilegri, heimsækja fiskverkendur, 
löndunarþjónustur, flutningsaðila, 
fiskmarkaði og í raun alla sem hafa okkar 
ker undir höndum og í samráði við þá 
bæta meðferð kerja og þar með gæði 
þeirra,“ segir Hilmar Arnfjörð Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Umbúðamiðl-
unar. 

Markmiðið er að vitundarvakning verði 
innan greinarinnar að kerin séu eingöngu 
undir matvæli . „Við viljum vekja athygli 
notenda á því að umgangast kerin enn 
betur og að þau séu þrifin á viðunandi 

hátt, því þetta eru nú einu sinni umbúðir 
undir fiskinn okkar,“ útskýrir Hilmar . Nú 
er mánuður síðan fyrirtækið jók eftirlitið 
og hefur þessu verið tekið vel . „Fólk sýnir 
málinu áhuga og skilning . Ef umgengni 
um kerin verður betri skilar það sér í betra 
hráefni sem í kerin fer . Einnig bindum við 
miklar vonir við að í framtíðinni verði 
eignarhald kerjanna virt, þau ekki tekin 
ófrjálsri hendi eða að misnotkun eigi sér 
stað,“ segir Hilmar . 

PUR kerin reynst vel 
Umbúðamiðlun er með um 70 þúsund ker 
í útleigu . „Bæði 460 lítra ker sem notuð 
eru skipum og bátum og 660 lítra ker sem 
eru meira notuð í sérverkefni, t .d . hjá 
fiskverkerkendum og undir loðnuhrogn,“ 
segir Hilmar en kerin eru til afgreiðslu á 
öllum fiskmörkuðum og höfnum á 
landinu . „Viðskipavinir okkar eru sífellt að 
elta fiskinn og geta því komið í land hvar 

og hvernær sem er . Okkar hlutverk er að 
vera klárir með kerin þegar þeir koma inn 
til löndunar,“ segir Hilmar en stór hluti 
íslenska flotans er í viðskiptum við 
Umbúðamiðlun . 

Ker Umbúðamiðlunar eru svokölluð 
PUR ker (polyurethane) og segir Hilmar 
þau hafa reynst einkar vel þar sem þau 
séu léttari og með betra einangrunargildi . 
„Fyrir sjómanninn sem vinnur með kerið 
við erfiðar aðstæður úti á sjó, skiptir 
þyngd kerjanna verulegu máli og er 460L 
PE ker 9 kílóum eða 21% þyngra en PUR 
kerið . Í öryggishandbók, sem er hluti af 
öryggismálum í nýrri samfélagsstefnu 
SFS, segir að „forðast eigi eða draga úr 
hættu á bakmeiðslum“ . Sé hugsað um hag 
sjómannsins ættu PUR ker alltaf að vera 
fyrsti kostur,“ segir Hilmar og bætir við . 

„Einangrunargildið í PUR kerinu er 
mun betra en í PE kerinu og því álitlegri 
kostur til að viðhalda kælingu á hráefni til 
lengri tíma . Sérstaklega ef ker standa í 
einhvern tíma á bryggju eða við lestun í 
bíla . Einnig er kolefnisspor við flutning á 
PUR kerjum mun lægra þar sem þau eru 
léttari .“ 

Í janúar árið 2019 flutti Umbúðamiðlun 
frá Hafnarfirði yfir í Korngarða í Reykjavík 
og er þar með skrifstofu, afgreiðslu, 
þvottastöð og viðgerðarverkstæði . 
Nálægðin við flutningsaðilana skipti þar 
mestu máli . „Þar með gátum við einfaldað 
afgreiðslu kerja og bætt þjónustuna . Auk 
þess erum við með keraþvottavél hjá FMS 
í Sandgerði sem sér um þrif á kerjum sem 
er skilað á Suðurnesjum,“ segir Hilmar að 
lokum . 

Aukið eftirlit hjá Umbúðamiðlun

  Hilmar Arnfjörð Sigurðsson, framkvæmdastjóri Umbúðamiðlunar, vill bæta umgengni 
kerja til að auka gæði fisksins.
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Samgöngustofa gaf nýverið út 
öryggishandbók fiskiskipa sem er 

mögulegt að aðlaga hverju skipi fyrir sig, 
óháð stærð eða gerð. Bókinni er ætlað 
að vera hluti af öryggisstjórnunarkerfi 
fyrir fiskiskip og byggt á ISM staðlinum 
sem er alþjóðlegur staðall sem hefur að 
markmiði að auka öryggi áhafnar og 
skips, ásamt sérstökum áherslum á 
umhverfisvernd og mengunarvarnir. 

„Þetta er í raun lifandi skjal þannig að 
ef menn sjá brotalöm þá breyta þeir 
verklaginu og færa það inn í bókina . Sumt 
gildir fyrir öll skip, t .d . eins og skoðun á 
öryggis- og björgunarbúnaði . Þá skrá 
menn að skoðun hafi farið fram og eru 
með utanumhald um þetta,“ segir Ólafur 
Ragnarsson, sérfræðingur í öryggis- og 
fræðsludeild Samgöngustofu en öllum 
skipum sem falla undir SOLAS kröfurnar 
er skylt að nota þessa handbók . 

ISM staðalinum var komið á eftir að 
ferjunni MS Herald of free enterprice 
hvolfdi í Zeebrugge í Belgíu rétt eftir að 
hún lagði af stað áleiðis til Dover í mars 
árið 1987 með þeim afleiðingum að 193 
fórust . „Þegar menn fóru að rannsaka það 
slys kom í ljós að það voru litlir sem engir 
verkferlar til eða að þeir voru mismun-
andi á milli vakta og áhafna . Þannig að 
það var ráðist í að gera þetta til að koma í 
veg fyrir svona mistök,“ útskýrir Ólafur . 

Handbókin til reynslu á Íslandi 
Siglingaráð, sem hefur það m .a . að 

markmiði að móta tillögu að öryggisáætl-
un og vinna að langtímaáætlun í 
öryggismálum sjófarenda, hóf vinnu við 
gerð og aðlögun öryggishandbókarinnar 
að íslenskum sjávarútvegi . „Við reyndum 
að einfalda þetta eins og hægt var án 
þess breyta staðlinum til þess að líkurnar 
yrðu meiri að þetta yrði tekið upp í 
fiskiskipaflotanum . Til dæmis hafa Danir 
og Norðmenn sett sér reglur um að öll 
skip sem eru 500 tonn og stærri þurfi að 

nota þennan staðal . Danir hafa gengið 
skrefinu lengra og fara fram á að það séu 
minnst tveir í áhöfn skipsins sem hafa 
lokið STCW öryggisstjórnunarnámskeiði,“ 
segir Ólafur . 

Hann bindur vonir við að samskonar 
eða sambærilegar reglur verði settar hér 
á landi . „Við vildum vera á undan, ef af 
þessu myndi verða, því þá hefðu menn 
eitthvað til þess að miða við eða sem 
hægt væri að nota þeim að kosntaðar-
lausu,“ segir Ólafur en þegar hafa nokkur 
skip, m .a . línuskip og togarar frá Þorbirni, 
FISK Seafood og Brimi, ásamt Landhelgis-
gæslunni, tekið handbókina til prufu . „Við 
erum að biðja menn að byrja að nota 
þetta og koma með ábendingar um það 
sem betur mætti fara og þá breytum við 
bókinni í samræmi við ábendingarnar .“ 

Forrit á íslensku í vinnslu
Ólafur segir að nú sé komið forrit fyrir 
útgerðirnar fyrir allt utanumhald 
bókarinnar . „Það heitir Safty Folder og er 
smíðað og viðhaldið af starfsmanni 
smáskipaútgerða í Bretlandi, Wales og 
Skotlandi . Það er mjög einfalt í notkun og 
stendur öllum til boða endurgjaldslaust . 
Það er verið að íslenska það og aðlaga 
örlítið því sem við þekkjum hérna heima . 
Við verðum vonandi búin að klára það í 
byrjun árs 2021,“ segir Ólafur en forritið 
er hægt að skoða og sækja á saftyfolder .
co .uk . Öryggishandbókina er hægt að 
sækja á vef Samgöngustofu .

Ný öryggishandbók 
fiskiskipa

  Öryggishandbók fiskiskipa sem 
Samgöngustofa gaf út nýverið.

 ÖRYGGISMÁL

1971 – Fyrsti skuttogari smíðaður á Íslandi
Skipasmíðastöðin Stálvík hf. Garðahreppi hefur nýlega samið 
um smíði á fyrsta skuttogaranum, sem smíðaður verður á Íslandi. 
Samningurinn var gerður við Þormóð ramma hf. Siglufirði, en eig-
endur Þormóðs ramma eru Síldarverksmiðjur ríkisins, sem eiga 60% 
og Siglufjarðarbær, sem á 40%. 
Frétt, október 1971.

1973 – Undir gunnfána
Segja má, að fréttin um íhlutun brezka flotans í deiluna um stærð ís-
lenzku fiskveiðilögsögunnar hafi komið mjög á óvart. Því hafði verið 
lýst yfir æ ofan í æ af hálfu Breta, að til slíkra ráðstafana yrði ekki 
gripið, nema til alvarlegra eða hættulegra atburða drægi í átökum 
íslenzkra varðskipa annarsvegar og brezkra dráttarbáta og togara hins-
vegar. 
Leiðari, júní 1973.

1975 – Vesturþýzkur togari reynir að sigla á varðskip
Vesturþýzkur togari, Sagefisch, sem var að veiðum 15 sjóm. innan 
við 50 sjóm. markalínuna úti af Reykjanesi, reyndi að sigla á varð-
skipið Óðinn, þegar það stuggaði við vesturþýzku togurunum, sem 
voru þarna að veiðum. Varðskipsmenn skutu aðvörunarskiotum að 
togaranum, sem þá hélt á braut. 
Frétt, júlí 1975.

1978 – Fyrsti kvenvélstjórinn
Nú var útskrifaður fyrsti kvenvélstjórinn með lokapróf frá skólanum. 
Hún heitir Guðný Lára Petersen. Guðný hefur ekkert gefið félögum 
sínum eftir í námi, hvorki á bóklegu sviði né verklegu, og hefur verið 
með bestu námsmönnum við skólann og verðugur fulltrúi kven-
þjóðarinnar á skólabekk okkar. 
Frétt um skólaslit Vélskólans, ágúst 1978.
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Við höfum eftirlit með auðlind 
þjóðarinnar, að allt sé gert sam-

kvæmt reglum og lögum. Við förum 
bæði á hafnirnar, inn í vinnslurnar, förum 
á sjó með trillum og allt upp í uppsjávar-
skipin. Og þá meina ég fulla róðra,“ segir 
Óli Þór Jóhannsson, eftirlitsmaður á 
veiðieftirlitssviði Fiskistofu. Á því sviði 
starfa yfir 30 manns á sex starfsstöðvum 
um land allt. „Þetta er allt saman frábært 
fólk sem vinnur hérna.“

Túrarnir með skipunum geta verið 
mislangir en sumir þeirra geta varið í 
vikutíma . „Svo hafa menn lent í að fara á 
uppsjávarskip og það hefur verið ákveðið 
í miðjum túr að landa í Noregi . Maður fer 
kannski um borð á Þórshöfn en endar í 
Vestmannaeyjum . Þetta er orðin svo 
dreifð eignaraðild að útgerðinni og á 
mörgum stöðum að þetta er svolítið út 
um allt,“ segir Óli Þór .

Hann segir að þrátt fyrir að menn í 
hans starfi séu um borð til þess að 
fylgjast með störfum áhafnarinnar séu 
samskipti eftirlitsmanna og áhafnar 
yfirleitt mjög þægileg . „Menn vita alveg 
af hverju við erum að koma . Við erum 
bara að fylgjast með og menn eru yfirleitt 
mjög þægilegir við okkur . Auðvitað eru til 
undantekningar alls staðar en í 90% 
tilfelli er þetta bara mjög fínt og engir 
árekstrar,“ segir Óli Þór .

Í sjávarútvegi frá 16 ára aldri
Óli Þór er á sínu sjötta ári í þessu starfi en 
reynsla hans af sjávarútvegi er mun 
lengri . „Ég hef verið í sjávarútvegi síðan 
ég var 16 ára . Ég byrjaði á loðnu, síðan var 
ég á sjó þar til ég fluttist erlendis og lærði 
fiskeldi . Síðan kom ég hingað heim og 
vann í 20 ár í lúðueldi á Hjalteyri á Dalvík, 
sá um að taka hrogn og svil og frjóvgva 
egg,“ segir Óli Þór en eftir að hann hætti í 
fiskeldinu var hann hafnarvörður á Dalvík 
í fimm ár . 

Þá sá hann auglýsta stöðu í eftirliti hjá 
Fiskistofu á Akureyri og hefur verið í því í 
tæp sex ár . „Þetta er mjög gefandi og 
maður er mikið á ferðinni . Svæði okkar 
eftirmanna á Akureyri er frá Siglufirði að 
Vopnafirði . En svo erum við oft beðnir um 
að fara austar, jafnvel á Fáskrúðsfjörð, 
vestur á firði, til Eyja eða til Grænlands, 
eins og ég gerði fyrir tveimur árum,“ segir 
Óli Þór .

Núverandi staða í samfélaginu hefur 
mikil áhrif á störf eftirlitsmanna . „Eins og 
staðan er í dag þá er þetta mjög erfitt því 
menn vilja helst ekki fá okkur um borð . 
Við fáum að fara með öllum varúðarráð-
stöfunum inn í verksmiðjurnar en menn 
eru ekkert hrifnir af því að fá okkur . Við 
erum að þvælast svo víða,“ segir Óli Þór .

Þróunin mjög mikil
Fiskistofa er í fararbroddi í notkun nútíma 

lausna eins og áhættustýringar í eftirliti, 
rafrænna lausna við stjórnun fiskveiða og 
áreiðanlegra upplýsinga í rauntíma . „Við 
erum mjög framarlega í rafrænni þróun á 
þessu sviði . Bæði aflatölur og landanir, 
þetta er stanslaus púls á auðlindinni . Við 
erum með gríðarlega góða yfirsýn á því 
sem er að gerast . Svo er verið að vinna í 
fjareftirliti með myndvélum,“ útskýrir Óli 
Þór .

Frá því Óli Þór hóf störf við sjávarút-
veg fyrir rúmum fjórum áratugum hefur 
margt breyst . „Þegar ég var sem gutti að 
vinna í frystihúsinu heima á Dalvík var 
fiskinum landað lausum á bíla og svo 
komu þeir keyrandi með dísilmekki og 
sturtuðu á gólfið í móttökunni . Núna er 
umgengnin allt önnur og alveg frábær . 
Það hefur orðið ofboðsleg bylting í sjávar-
útvegi,“ segir Óli Þór að lokum .

„Ofboðsleg bylting í sjávarútvegi“
FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Óli Þór Jóhannsson 

   Óli Þór Jóhannsson er eftirlitsmaður hjá Fiskistofu.

1980 – Nýr sjávarútvegsráðherra 
Hinn 8. febrúar s.l. tók ríkisstjórn GunnarsThoroddsen við völdum. 
Sjávarútvegs- og samgöngumálaráðherra í hinni nýju stjórn er 
Steingrímur Hermannsson. – Ægir óskar Steingrími Hermannssyni 
farsældar í hinu nýja og þýðingarmikla starfi hans.
Frétt, mars 1980.

1982 – Nýr björgunarbúningur fyrir sjómenn
Ný tegund af vinnu- og björgunarbuningi hefur nýlega komið á 
markaðinn, sérstaklega hannaður fyrir siglingarmenn á skútum, fiski-
menn og menn á olíuborpöllum. Búningurinn býður upp á tvenna 
kosti, vörn gegn kulda og gott flotmagn. Sjálfur kemur búningurinn i 
stað hlýrra yfirhafna, samfestings, regngalla og bjargbeltis.
Frétt, febrúar 1982.
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FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Brynjar Viggósson

Mér líður mjög vel í sjávarútveginum 
og hef virkilega gaman af lifandi 

umhverfi greinarinnar,“ segir Brynjar 
Viggósson, framkvæmdastjóri sölusviðs 
hjá Samhentum. „Allt frá því að vera í 
fiskvinnslum hvar sem er á landinu yfir í 
að vera staddur erlendis í matvöru-
verslun að velta fyrir mér framsetningu á 
fiski í fiskborði uns konan hnippir í mig 
og segir: „Eigum við ekki að fara 
koma?“,“ bætir hann við.

Brynjar hóf störf á Samhentum árið 
2018 og segir að starfið vera krefjandi en 
þetta séu allt mjög skemmtileg verkefni . 
Þar stýrir hann um 20 manna söluteymi 
og en hluti starfsins er að þjónusta skip 
og fiskvinnslur . Hann segir framleiðsluna 

í fiskvinnslunum yfirleitt vera svipaða 
milli ára og mánaða þó auðvitað sé það 
breytilegt, eins og annað . „Á hinn bóginn 
erum við meira að reyna áætla lengra 
fram í tímann gagnvart skipunum og í 
samstarfi með okkar viðskiptavinum .“

Brynjar hefur góða reynslu af því að 
vinna í sjávarútvegi, bæði með beinum 
hætti og í þjónustu við sjávarútveginn . 
„Ég þekki því ferlið ágætlega allt frá því 
að vera peyi við togaralöndun í mínum 
heimabæ Hafnarfirði, vera á togara, selja 
afurðina hjá Sölumiðstöð Hraðfrysti-
húsanna, flytja vöruna á markað með 
Eimskip og verandi svo kominn í heim 
umbúðanna núna hjá Samhentum,“ segir 
Brynjar sem er auk þess með BSc í 

sjávarútvegsfræðum frá Háskólanum á 
Akureyri og MBA frá The Hague Univer-
sity í Hollandi .

Krafa um umhverfisvænni umbúðir
Hann segir að sveiflurnar í sjávarútvegi 
geti verið mjög krefjandi og harkalegar . 
„Nægir þar að nefna nærtæk dæmi 
loðnubrests undanfarnar tvær vertíðar og 
svo Covid ástandið núna . Hins vegar 
verður maður líka að gera sér grein fyrir 
því að það er takmarkað sem maður 
getur breytt þegar svona aðstæður koma 
upp en þá gildir að hafa rétta hugarfarið 
gagnvart breyttum aðstæðum því það 
kemur jú önnur vertíð og það er ávallt 
bjart fram undan,“ segir Brynjar .

Spurður um þá þróun sem hefur orðið 
á hans sviði á undanförnu segir Brynjar 
að það sé krafa um umhverfisvænni 
umbúðir . „Að sjálfsögðu tökum við þátt í 
því verkefni með okkar viðskiptavinum í 
góðu samstarfi með okkar birgjum . 
Umgengni um náttúruna er líka lykilatriði 
hér og þar þurfa allir að vera á tánum og 
gera betur í dag en í gær og enn betur á 
morgun,“ segir Brynjar .

Hann bætir við að tækniþróun 
undanfarin ár hafi verið mjög athyglis-
verð með sinni sjálfvirkni og óhætt að 
segja að stórbrotið sé að sjá gæði 
íslenskra sjávarafurða aukast jafnt og 
þétt . „Ekki aðeins aukin nýting úr flakinu 
sjálfu heldur einnig í auknum hliðaraf-
urðum, samanber háþróaðar lyfjavörur . 
Með þessi miklu gæði þá gildir að tryggja 
góðar umbúðir fyrir íslenskar sjávaraf-
urðir sem vernda vöruna og gæði hennar 
allt frá vinnslu og alla leið út í markaðinn 
sjálfan sem hágæða íslenska sjávarafurð . 
Hér megum við ekki slaka á og gleyma 
okkur þó við viljum stundum hugsa út 
fyrir boxið,“ segir Brynjar að lokum .

„Það er ávallt bjart fram undan“

  Brynjar Viggósson, framkvæmdastjóri sölusviðs hjá Samhentum, segir meiri kröfu vera 
um umhverfisvænni umbúðir.

1983 – Afli skuttogaranna
Á s.l. ári fóru hinir 17 stóru skuttogarar okkar í 320 (324) veiðiferðir 
og öfluðu samtals 61.057 (65.331) tonna. Að meðaltali var afli á 
úthaldsdag 12,7 (13,6) tonn. 86 skuttogarar af minni gerðinni, þ.e. 
þeir sem mældir eru undir 500 brl, fóru í 2.386 (2.300) veiðiferðir 
og öfluðu samtals 271.519 (276.528) tonn. Að meðaltali var afli á út-
haldsdag hjá þeim 10,4 (11,5) tonn. Tölur innan sviga eru frá 1981.
Frétt, júní 1983.

1984 – Alþjóðleg sjávarútvegssýning 
í Reykjavík í haust
Eins og fram hefur komið áður á síðum Ægis verður haldin mikil 
alþjóðleg Sjávarútvegssýning dagana 22.-26. september n.k. í Laugar-
dalshöll í Reykjavík. Áhugi manna á sýningu þessari er miklu meiri 
en bjartsýnustu menn gerðu ráð fyrir í upphafi. 
Frétt, júní 1984.
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Við hjá Kælitækni höfum dregið 
vagninn í innleiðingu náttúrulegra 

kælimiðla. Kerfi með kolsýrus sem 
kælimiðil er að okkar mati það sem koma 
skal í framtíðinni í staðinn fyrir hefð-
bundin freonkerfi. Mikið hefur verið að 
gera hjá okkur að undanförnu í að setja 
upp ný kolsýrukerfi í verslunum og 
frystigeymslum,“ segir Vilhjálmur Vagn 
Steinarsson, framkvæmdarstjóri KT 
Þjónustu, þjónustudeildar Kælitækni.

Kælitækni setti upp fyrsta kolsýru-
kerfið á Íslandi fyrir rúmum fimm árum . 
Kerfið var sett upp í fiskvinnslu og hefur 
reynst mjög vel . Freon-kerfin segir 
Vilhjálmur að hverfa og kolsýrukerfi að 
taka við .

„Þjónusta okkar spannar stórt svið og 
við erum að þjónusta skip, fiskvinnslur, 
kæli-og frystigeymslur, verslanir og 
veitingastaði og svo margt fleira . Þegar 
skipt er út eldri freonkerfum yfir í kolsýru 
þarf að endurnýja kælikerfið eins og það 
leggur sig . Verslunargeirinn er mikið að 
skipta yfir í kolsýrukerfi um þessar 
mundir og þá er verið að skipta út öllum 
kælum og frystum inni í verslununum 
ásamt stærri geymsluklefum . Kælitækni 
hefur séð mikið til um þessa vinnu ásamt 
því að útvega allan búnað . 

Þetta eru umtalsverð verkefni að 
ráðast í en kosturinn er sá við þessi kerfi 

að allar lagnir taka mun minna pláss, 
orkusparnaðurinn mikill og viðskipta-
vinurinn er með umhverfisvænan 
kælimiðil .“

Kolsýrukerfi fyrir sjávarútveginn
Vilhjálmur segir að í ljósi þeirrar reynslu 
sem komin sé á notkun kolsýrukerfanna í 
iðnaði, frystigeymslum, verslunum og 
fiskvinnslum hér á landi þá eigi þau mikið 
erindi í sjávarútveginn .

„Kælimiðillinn er algjörlega umhverfis-
vænn, auk þess sem raforkunotkun 
minnkar um 25-20% þannig að ávinn-
ingurinn er umtalsverður . Við erum í 
góðu samstarfi við erlenda framleiðendur 
varðandi þróun og lausnir fyrir skip, fersk-
vinnsluskip og frystitogara . Gott samstarf 
við erlenda birgja hefur skilað því að við 
hjá Kælitækni erum leiðandi á markaðn-
um í dag hvað varðar fjölbreyttar lausnir 
þegar kemur að kolsýrukerfum . Fyrir 
útgerðina er mikill sparnaður í olíunotkun 
fólginn í því að velja kolsýrukerfi, auk 
þess sem kerfin taka mun minna pláss . 
Við sjáum fyrir okkur að kolsýrukerfi 
muni í auknum mæli verða eftirsóknar-
verður valkostur í fiskvinnslum og skipum 
í náinni framtíð .

Við hjá Kælitækni seljum allan búnað 
fyrir kæli- og frystikerfi, auk þess sem við 
sjáum um uppsetningu og viðhald kerfa 

þegar þau eru komin í fullan rekstur . Einn-
ig erum við mikið að þjónusta lands-
byggðina, oft í samstarfi við umboðs-
menn okkar um land allt . Þetta fyrir-
komulag hentar bæði okkur og viðskipta-
vinum okkar á landsbyggðinni . Það skiptir 
okkur miklu máli að veita eins góða 
þjónustu og við getum . Við bjóðum 
viðskiptavinum að koma með í umhverf-
isvæna framtíð .“

Rauðagerði 25
108 Reykjavík
Sími 440 1800

www.kaelitaekni.is

Ísvélar
Bjóðum uppá allar stærðir og gerðir af 

ísvélum. 

Allt frá litlum vélum upp í stórar 
ísverksmiðjur.  

 KÆLIÞJÓNUSTA

Kolsýrukerfi eru framtíðin í sjávarútvegi

  Vilhjálmur Vagn Steinarsson, fram-
kvæmdarstjóri KT Þjónustu, þjónustu-
deildar Kælitækni.
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Þetta gengur sinn vanagang hér heima 
fyrir. Vísir og Þorbjörn eru stærstu 

viðskiptavinirnir og sitthvað annað 
slæðist með. En svo eru spennandi 
verkefni erlendis. Ég setti línustjórnunar-
kerfi í nýsmíði fyrir Ástrala úti í Noregi í 
ár. Cape Arkona heitir skipið og verður 
með þrennskonar veiðarfæri um borð,“ 
segir Jóhannes Sveinsson, eigandi 
Skiparadíós í Gríndavík. 

„Svo hef ég sett slíkan búnað í tvo 
norska báta líka, annar er nýsmíði og 
síðan í mikið tilraunaskip frá Úrúgvæ, 
sem heitir Ocean Azul og er búið ýmsum 
nýjungu . Dregur til dæmis línuna upp í 
gegnum skutinn og á línunni er sérstakt 
hylki sem dregur úr afráni hvala af 
línunni . Þessi búnaður dregur einnig úr 
sjófugladrápi, því línan kemur ekki upp í 
yfirborðið við hlið bátsins . Skipið verður 
gert út á tannfisk .“

Fyrirtækið var stofnað í Grindavík í 
janúar 2013 . Jón Berg Jónsson hefur verið 
með Jóhannesi frá upphafi og nýlega 
bættist Karl Einarsson við . „Við Jón vorum 
báðir hjá öðru fyrirtæki sem hét Tækni-
vík, sem við áttum og rákum í um 15 ár . 
Það var svo selt til Vélasölunnar og við 
unnum þar í um það bil tvö ár . Þá hættum 
við þar og ég stofnaði þetta litla fyrir-
tæki,“ segir Jóhannes . Eitt af nýlegum 
stórum verkefnum Skiparadíós var 
hönnun og uppsetning á öllum búnaði í 
Páli Pálssyni, nýju línuskipi Vísis í 
Grindavík . 

Captain Hook
Jóhannes Gunnar nefnir einnig að þeir 
hafi sérhæft sig í línukerfum . Búið til kerfi 
fyrir línubátana sem stjórnar drættinum á 
línunni, hversu mikið afl er notað og hve 
hratt dregið . Kerfið haldi einnig utan um 
beitningu línunnar með svipuðum hætti . 
Þetta er lítið kerfi sem heitir Captain 
Hook, smíðað af Jóhannesi Gunnari . 

Jóhannes Gunnar er úr Grindavík og 
byrjaði á sjónum eins og flest allir aðrir í 

þeim bæ . Hann þekkir því meðal annars 
vel til útgerðar línuskipa . Jóhannes 
Gunnar byrjaði 14 ára gamall á hálfum 
hlut á bát með pabba sínum sem þá átti 
bát með nafninu Jóhannes Gunnar . Hann 
var svo í nokkur á Kópnum . Þegar hann 

var búinn að klára nám í rafeindavirkjun 
lá leiðin beint á sjóinn og var hann þar í 
nokkur ár áður en hann fór í land til að 
vinna við fagið .

Sækja hugvit til Grindavíkur
Það má segja að það séu góð meðmæli 
þegar stór útgerðarfélög í Ástralíu, 
Úrúgvæ og Noregi sækja sér hugvit og 
þjónustu til Grindavíkur . Það má geta 
þess að tannfiskurinn veiðist eingöngu á 
suðurhveli jarðar . Hann er takmörkuð 
auðlind og eru að fást allt upp í 40 dollara 
á kílóið . Það svarar til 5 .600 íslenskra 
króna . 

Sækja í hugvitið hjá Skiparadíó 
í Grindavík

  Jóhannes Sveinsson og Jón Berg Jónsson hafa starfað saman við fyrirtækið Skiparadíó 
frá stofnun þess. 

  Jóhannes hefur hannað línustjórnunarhugbúnað, sem farið hefur í skip og báta, bæði 
hérlendis og úti í hinum stóra heimi. Eitt þeirra er línuskipið Ocean Azul, sem norskir 
útgerðarmenn gera út á tannfisk við Suðurskautið.

 TÆKI
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1986 – Skipavogir
Tvö íslensk fyrirtæki, Póllinn h.f. Ísafirði og Marel h.f. Reykjavík hafa um árabil framleitt 
vogir og vogarkerfi fyrir fiskvinnslustöðvar. Bæði þessi fyrirtæki hafa nú einnig hafið fram-
leiðslu á vogum til notkunar um borð í fiskiskipum. Venjulegar vogir verða að standa á fastri 
undirstöðu og eru því ónákvæmar um borð í fiskiskipum vegna hreyfingar skipsins og vélar-
titrings. Skipavogir skynja þessar hreyfingar og leiðrétta vigtunarskekkjuna gagnvart þeim. 
Frétt, apríl 1986.
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Vönduð vinna og skjót þjónusta

Þjónusta við siglinga- og fjarskiptabúnað 
skipa og annan rafeindabúnað um borð.
Sérhæfum okkur einnig í línustjórnbúnaði, svo sem LineTec og Captain Hook.

Hágæða vörur fyrir sjávarútveginn 
og iðnaðinn í yfir 30 ár

K
V

IK
AMetnaður og þjónusta í þína þágu

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

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

LAMBHAGAVEGI 5 · 113 REYKJAVÍK · SÍMI 516-2600 · vorukaup@vorukaup.is · www.vorukaup.is
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Allir sem reka fyrirtæki vita að góðir 
millistjórnendur eru nauðsynlegir ef 

reksturinn á að ganga upp. Mannauður-
inn skiptir öllu í nútíma rekstri, sjávarút-
vegi sem öðrum greinum, og gríðarlega 
mikilvægt að nýta sem best allan 
kraftinn sem í starfsfólkinu býr en 
tryggja um leið að öllum líði vel í sínu 
starfi. Millistjórnendurnir hafa þetta 
verkefni með höndum og ef þeir eru vel 
menntaðir og þjálfaðir í stjórnun geta 
þeir reynst gulli betri. Það sanna 
dæmin,“ segir Skúli Sigurðsson, forseti 
Sambands stjórnendafélaga.

Innan vébanda STF eru nú 11 félög um 
land allt með samtals um 3 .600 félags-
menn . Félögin eru misstór og starfa 
sjálfstætt, fjögur þeirra reka eigin 
skrifstofur en hin ekki . Þróunin síðustu ár 

hefur verið sú að skrifstofa STF hefur 
tekið yfir fleiri verkefni og þannig orðið 
þjónustumiðstöð fyrir félagsmenn út um 
landið . Á skrifstofu Sambands stjórnenda-
félaga í Hlíðasmára 8 í Kópavogi eru fjórir 
starfsmenn og að auki eru tvö aðildar-
félög með aðstöðu á sama stað . 

Öflugasti sjúkrasjóðurinn 
Sjúkrasjóður verkstjóra var stofnaður árið 
1974 og hefur hann mjög mikilvægu 
hlutverki að gegna fyrir félagsmenn í 
aðildarfélögum Sambands stjórnenda-
félaga . „Ég get fullyrt að sjúkrasjóðurinn 
okkar er einn sá albesti á landinu . Hann 
veitir mjög góð réttindi til aðstoðar í 
slysa- og veikindatilfellum auk þess sem 
hann léttir undir með fjölskyldum 
félagsmanna þegar andlát ber að 

höndum . Þá á sjóðurinn og rekur 
sjúkraíbúð í Kópavogi fyrir þá félagsmenn 
utan af landi sem þurfa að leita sér 
lækninga á höfuðborgarsvæðinu,“ segir 
Skúli . 

Nauðsynlegt að huga að 
réttindamálunum
Mikilvægt er að sögn Skúla að launþegar 
hugi að sínum réttindamálum . 

„Við höfum greinilega orðið þess vör 
að allt of margir stjórnendur, menn sem 
áður nefndust verkstjórar, voru ekki með 
sín rettindamál í nógu góði horfi og sjá að 
með þátttöku í okkar félögum geti þeir 
bætt úr . Á undanförnum árum höfum við 
heimsótt hundruð fyrirtækja um allt land 
og árangurinn hefur verið sá að félags-
mönnum hjá okkur hefur fjölgað ár frá ári . 
Við þurfum hins vegar að ná til fleiri, ekki 
síst kvenna, því öðruvísi nær sambandið 
ekki að endurspegla veruleikann á 
vinnumarkaðnum . Konum í stjórnenda-
störfum hefur sem betur fer fjölgað 
gríðarlega og við bjóðum þær allar 
velkomnar til liðs við okkar félög,“ segir 
Skúli . 

Frábært stjórnendanám
Á síðasta vori útskrifuðust fyrstu 
nemendurnir í stjórnunarnámi sem STF 
kom á laggirnar í samstarfi við Símenntun 
Háskólans á Akureyri . Um er að ræða 
fjarnám fyrir vinnandi fólk og hægt að 
stunda það samhliða vinnu .

„Þetta nám er frábært tækifæri fyrir 
millistjórnendur og eru allir sammála um 
að þar öðlast fólk ómetanlega þekkingu í 
mannauðsstjórnun og leikni til að stjórna 
starfsfólki með góðum árangri . Þess má 
geta að nemendur geta fengið styrk úr 
starfsmenntasjóði STF og SA sem stendur 
undir 80% kostnaðar og oft leggja 
fyrirtækin til það sem upp á vantar,“ segir 
Skúli .

 STÉTTARFÉLÖG

Samband stjórnendafélaga 

Mannauðurinn skiptir öllu í nútíma rekstri

  Skúli Sigurðsson, forseti Sambands stjórnendafélaga. „Hér í Hlíðasmáranum rekur STF 
þjónustumiðstöð fyrir alla félagsmenn aðildarfélaga sambandsins. Hingað eru allir 
velkomnir að kynna sér kosti þess að vera í stjórnendafélagi.“ 

1987 – Ljóðað á Kolbeinsey
Í umræðum á 45. Fiskiþingi um Kolbeinsey varpaði Kristján Ásgeirs-
son frá Húsavík fram eftirfarandi stöku:

Þingheimur ályktar þegar í stað
að þrumuveðrunum sloti
svo komist til framkvæmda krafa um það
að Kolbeinsey haldist á floti. 

Frásögn, janúar 1987.

1990 – Hlýnandi veðurfar eða kólnandi?
Ráðstefna um gróðurhúsaáhrif og veðurfarsbreytingar af manna-
völdum var haldin í Reykjavík þann 17. janúar sl. Síðustu áratugi 
hafa vísindamenn haft æ meiri áhyggjur af aukinni mengun í loft-
hjúpi jarðar. Einkum hefur koltvíildi aukist svo mjög ár frá ári allt 
frá upphafi iðnbyltingar, að hætta er á, að það hafi eða muni breyta 
svonefndum geislunarbúskap lofthjúps.
Frétt, febrúar 1990.
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Ert þú í stjórnunarstöðu hjá fyrirtæki eða starfsmaður sem hefur mannaforráð? 

Ert þú einyrki og stundar sjálfstæða atvinnustarfsemi?

Aðildarfélög Sambands stjórnendafélaga eru ellefu talsins um land allt. 

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

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

Kannaðu hvort þú eigir erindi í eitthvert ellefu aðildarfélaga STF. 

Við tökum vel á móti þér!

Það borgar sig að vera í stjórnendafélagi!

Hlíðasmára 8
201 Kópavogur 
Sími 553 5040
stf@stf.is 
www.stf.is
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1992 – Nýr fiskimálastjóri tekur til starfa
Um þessi áramót kemur nýr fiskimálastjóri til starfa hjá Fiskifélagi 
Íslands. Í samræmi við nýjar samþykktir félagsins er fiskimálastjóri nú 
ráðinn af stjórn en ekki kosinn af Fiskiþingi eins og áður var. Ráðinn 
var Bjarni Kr. Grímsson. Bjarni er ekki ókunnur starfsemi félagsins, 
þar sem hann starfaði sem fulltrúi Vestfirðinga um skeið auk þess að 
hafa setið í varastjórn félagsins. 
Frétt, desember 1992.

1993 – Innlent eldsneyti á fiskiskipaflotann
Vísindamenn telja mögulegt að eftir tiltölulega fá ár geti Íslendingar 
verið sjálfum sér nógir um eldsneyti á fiskiskipaflotann. Þeir segja að 
með því að framleiða vetni með raforku í litlum verksmiðjum sem 
reistar yrðu í útgerðarstöðum hér og þar um landið geti orðið unnt að 
knýja flotann með innlendu eldsneyti í stað innflutts. Þeir telja ekki 
óraunhœft að áœtla að þessu takmarki verði náð um árið 2020. 
Frétt, ágúst 1993.

Þjónusta við útgerð og sjávarútveg 
hefur alla tíð verið grunnurinn í starf-

semi MD Véla en við höfum síðustu ár 
einnig sótt fram í ýmis konar þjónustu í 
landi. Dieselvélar, túrbínuþjónusta, 
viðgerðar- og varahlutaþjónusta og sala 
vélbúnaðar eru okkar sérsvið þar sem við 
byggjum fyrst og fremst á búnaði frá 
Mitsubishi og Solé Diesel. Mitsubishi 
sem var stofnað 1870 og er einn af 
stærstu vélaframleiðendum heims, þeir 
fylgjast vel með markaðnum, þróun hans 
og uppfylla alla mengunar- og umhverf-
isstaðla. Solé Diesel er rótgróið fyrirtæki 
sem var stofnað árið 1914. Samstarf 
okkar við fyrirtækið hefur gengið 
einstaklega vel. Þeir eru framúrskarandi 
í vöruþróun og varahlutaþjónustu og 
þær vélar sem við bjóðum frá þeim eru 
flestar með grunnvélum frá Mitsubishi 
og Deutz ,“ segir Kári Jónsson, viðhalds- 
og rekstrarstjóri hjá MD Vélum og annar 
eigenda fyrirtækisins. Fyrirtækið fagnar 
á þessu ári 30 ára rekstrarafmæli en á 
afmælisárinu urðu þær breytingar að 
Kári kom inn sem hluthafi í fyrirtækinu 
ásamt stofnenda þess Hjalta Sigfússyni. 

Þjónusta við allar stærðir véla
„Í sjávarútvegi snýst okkar þjónusta um 
aðal- og hjálparvélar skipa og báta . Þetta 
er búnaður sem keyrður er allan sólar-
hringinn þegar á þarf að halda og þar af 
leiðandi þarf bæði viðhaldsþjónustu og 
endurnýjun . Við seljum vélar í allt frá 
litlum skútum og upp í stærri fiski- og 
flutningaskip,“ segir Kári . Minni vélarnar 
eru frá Solé Diesel en stærri vélarnar frá 
Mitsubishi .

„Í varahluta-, viðhalds- og viðgerðar-
þjónustunni geta verkefni okkar verið 
mjög fjölbreytt að stærð og umfangi, frá 
fyrirbyggjandi viðhaldi og eftirliti upp í 
alls herjar upptektir . Í öllum tilfellum er 
náið samstarf milli okkar og viðskipta-
vinanna og við leggjum mikið upp úr 

góðu fyrirbyggjandi viðhaldi á vélbúnað-
inum . Reynslan hefur sannað í gegnum 
árin að fyrirbyggjandi viðhald margborgar 
sig og sparar bæði mikla fjármuni, tíma 
og fyrirhöfn,“ segir Kári en af öðrum 
búnaði sem MD Vélar selja og þjónusta 
má nefna túrbínur, rafala, kæla, gíra, 
skrúfubúnað og þenslutengi fyrir 
lagnakerfi til sjós og lands en MD Vélar 
hefur í gegnum árin byggt upp stórt 
sterkt net birgja sem bjóða hágæða vörur 
og þjónustu . 

Fyrirtækið rekur vel búið verkstæði en 
hefur einnig net sérhæfðra samstarfsað-
ila þegar á þarf að halda í stærri verkum .  

Varafl víða notað
Sem dæmi um þjónustu MD Véla í landi 
nefnir Kári diesel varaaflsstöðvar fyrir 

Landsnet og önnur orkufyrirtæki, 
gagnaver og fleira . Bæði selur fyrirtækið 
vélbúnaðinn og annast einnig viðhalds- 
og eftirlitsþjónustu enda grundvallarat-
riði að búnaður sem þessi sé alltaf 
tiltækur og í lagi þegar á þarf að halda . 
Gagnaverum fjölgar stöðugt hér á landi 
og er því ört stækkandi markaður fyrir 
dieselknúnar varaaflsstöðvar . „Þetta er 
vaxandi markaður fyrir okkur og við 
getum boðið góðar lausnir í t .d . inn-
byggðum gámum . Varaafl er ekki 
eingöngu nauðsynlegt hjá gagnaverum 
heldur einnig á sjúkrahúsum, flugvöllum, 
hjá fjarskiptafyrirtækjum en einnig þurfa 
margir aðrir að tryggja sína starfsemi 
með varaafli . Að mestu byggir þetta á 
dieselvélum sem við höfum sérþekkingu 
á,“ segir Kári .

MD Vélar

Þjónusta við sjávarútveginn í forgrunni

 VÉLAÞJÓNUSTA

  Kári Jónsson, viðhalds- og rekstrarstjóri hjá MD Vélum. 
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Það er erfið staða hjá sjómönnum um 
allan heim, ekki bara hér á Íslandi. 

Þess vegna höfum við þurft að gera 
ýmsar ráðstafanir,“ segir Hilmar 
Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla 
sjómanna um starfsemi skólans í 
núverandi ástandi vegna Covid-19. 
Verklega námið í skólanum kallar á mikla 
nánd og þess vegna er ekki hægt að 
viðhalda tveggja metra reglunni sem sett 
hefur verið vegna faraldursins.

Þetta hefur kallað á breytt vinnubrögð 
og nýjungar í kennslu . „Þegar fyrsta 
bylgjan skall á í vor þurftum við að loka í 
sex vikur . Þá var ákveðið að taka upp 
fjarnám og við byrjuðum á endurmennt-
unarnámskeiðum . Endurmenntunin er 
tveggja daga námskeið fyrir sjómenn á 
stærri skipum . Þannig að þeir tóku 
bóklega hlutann í fjarnámi og komu svo 
til að taka verklega hjá okkur,“ segir 
Hilmar og bætir við að fjarkennslan hafi 
gengið mjög vel .

Hilmar segir að sjómenn þurfi að halda 

áfram að sigla og veiða þrátt fyrir faraldur 
og þess vegna hafi það verið áskorun fyrir 
skólann að halda kennslu áfram . „Slysa-
varnaskóli sjómanna er ekki eini skólinn 
sem sinnir sjómönnum með þessum 
hætti því sama verklag er viðhaft í 
sjómannaskólum út um allan heim . Menn 
eru að reyna að halda sjó og halda 
sjómönnum gangandi með því að kenna 
námskeiðin í bútum,“ bætir Hilmar við .

Fílefld þegar faraldri lýkur
Sumir þeirra sjómanna sem sitja nám-
skeiðin segjast sakna þess geta ekki hitt 
aðra sjómenn sem eru í svipuðum sporum 
og skipst á skoðunum við þá á námskeið-
unum . „Það þjappar þeim saman og því 
skiptir verklegi þátturinn miklu máli í 

okkar starfi . Það er mikilvægt fyrir 
sjómenn að vita hvað er að gerast hjá 
hvorum öðrum . Stóra málið er hins vegar 
að halda áfram með námskeið með 
takmörkunum . En við komum fílefld til 
baka þegar opnast fyrir verkleg námskeið 
á ný,“ segir Hilmar .

Með því að takast á við þær áskoranir 
sem fylgja faraldrinum hefur komist á 
verklag sem hægt verður að nota áfram 
þegar honum lýkur . „Þegar fer að sjá fyrir 
endann á þessum faraldri er stefnt á 
breytingar þannig að menn úti á landi 
geti áfram tekið bóklega hluta nám-
skeiðsins í gegnum netið . Fjarkennslan er 
komin til að vera og þess vegna alveg 
hægt að segja að eitthvað gott geti komið 
út úr svona slæmu ástandi .“

Slysavarnaskóli sjómanna

Fjarnám komið til að vera

  Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna, við störf.

 SLYSAVARNIR

1995 – Nítjánda verkfallið
Samkvæmt samantekt Ægis hafa sjómenn 18 sinnum farið í verk-
fall frá 1916. 14 sinnum hefur verið samið án afskipta yfirvalda en 
fjórum sinnum hefur verkfalli lokið með lagasetningu. Það var gert 
fyrst árið 1938, síðan árið 1969 eftir rúman mánuð, 1979 voru sett 
lög á verkfall farmanna eftir rúmar sjö vikur og í ársbyrjun 1994 setti 
ríkisstjóm Davíðs Oddssonar bráðabirgðalög á verkfall sjómanna eftir 
13 daga verkfall.
Frétt, maí 1995.

1997 – Veiðileyfagjaldið óskynsamlegur 
og óréttlátur skattstofn
„Málið er ekki flóknara en þetta og hættum þessu rugli. Í mínum 
huga er það svo morgunljóst að starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækjanna, 
sjómennirnir, fiskvinnslufólkið og íbúar sjávarútvegsbyggðarlaganna 
hafa deilt og munu deila kjörum með sjávarútveginum á sínum 
slóðum. Þannig hefur þetta alltaf verið og mun alltaf verða.“ 
Steingrímur J. Sigfússon, alþingismaður, maí 1997.
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Íslenskt framleiðsla í 68 ár

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

RB dýnurnar eru íslensk framleiðsla.

Framleiddar í öllum stærðum.

Gæðadýnur fyrir íslenska sjómenn.

Seljum einnig svamp-, 

latex- og þrýstijöfnundýnur. 

Fást í öllum stærðum.

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

Gæðadýnur fyrir íslenska sjómenn.

Seljum einnig:

Fást í öllum stærðum.

 yfirdýnur
 gelyfirdýnur
 þrýstijöfnunaryfirdýnur
 eggjabakkadýnur

 heilsukodda
 gelheilsukodda
 þrýstijöfnunarkodda
 dúnkodda
 fíberkodda

Myndir á heimasíðunni: www.rbrum.is

1943-2020
Íslensk fram-
leiðsla í yfir 77 ár
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1999 – Milljarður í höfn!
Frystitogarinn Arnar HU frá Skagaströnd náði því marki á dögunum 
að afla á árinu fyrir meira en milljarð króna. Þetta er verðmætasti 
afli sem íslenskt fiskiskip hefur borið að landi á einu almanaksári en 
Arnar HU hefur afar sterka kvótastöðu í þorski, þ.e. 3750 þorsk-
ígildistonn. Þetta er rösklega 750 tonnum meiri þorskkvóti en er á 
þeim frystitogara sem næst kemur í verðmætakapphlaupinu, Baldvini 
Þorsteinssyni EA. 
Frétt, desember 1999.

2000 – Ægir í nýjum búningi
Eins og lesendur sjá hefur nú verið gerð veruleg breyting á útliti 
Ægis. Sú viðamesta felst í því að blaðið verður eftirleiðis í stærra 
broti en áður, þ.e. brotinu A-4 í stað þeirrar stærðar sem hefur verið 
við lýði frá upphafi útgáfunnar. Jafnframt þessari breytingu var útlit 
stokkað upp að verulegu leyti og munu lesendur taka eftir nýjum 
þáttum í komandi blöðum, til viðbótar við efni sem þeir gjörla 
þekkja og hefur lengi einkennt Ægi. 
Frétt, janúar 2000.

Aðstæður í sjávarútvegi á Íslandi eru 
þannig að sjálfvirknivæðing með 

róbótum á líkast til óvíða betur við. Við 
sjáum mjög mörg tækifæri til að leysa 
bæði einföld og flóknari verkefni með 
róbótum í tengslum við okkar vélbúnað 
og styttist í að fyrstu róbótarnir frá 
okkur komi á markað,“ segir Óskar 
Pétursson, verkfræðingur og einn 
eigenda Klaka ehf. í Kópavogi. Verk-
fræðingarnir Óskar og Páll S. Helgason 
gengu á síðasta ári til liðs við Berg og 
Lárus Ólafsson í eigendahópi Klaka en 
fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á 
ryðfríum tækjum og búnaði fyir sjávarút-
veg og aðrar greinar. 

Þekkt fyrir traustan búnað
Við innkomu verkfræðinganna tveggja 
var stefnan sett á aukna vöruþróun, 
byggða á þeim grunni í framleiðslu 
tækjabúnaðar sem Klaki hefur lagt 
síðustu áratugi . Páll er menntaður 
róbótaverkfræðingur en Óskar menntað-
ur rafmagnsverkfræðingur og forritari og 
segja þeir mikil tækifæri felast í róbóta-
tækninni .

„Klaki hefur í nærri hálfa öld framleitt 
vélbúnað, færibönd og sérlausnir . 
Fyrirtækið er þekkt fyrir einfaldan og 
traustan búnað sem hefur enst vel við 
krefjandi aðstæður sem eru t .d . í skipum 
og fiskvinnslum . Við höfum yfir að ráða 
vel búinni stálsmiðju og stefnum að því 
að auka við tækjaframleiðsluna enn 
frekar,“ segir Páll en sem dæmi um 
vinnslubúnað sem Klaki framleiðir má 
nefna færibönd, fiskidælur, fiskilyftur, 
úrsláttarvélar og frystipönnur . Einnig 
sinnir fyrirtækið fjölbreyttri sérsmíði og 
má á því sviði nefna stillanlega vinnupalla 
og ýmsar lausnir í stjórnbúnaði . 

Nýjar lausnir og róbótavæðing
Meðal stórra verkefna sem Klaki hefur 

unnið að á síðustu mánuðum er milli-
dekksbúnaður í nýjan frystitogara 
Nesfisks hf ., Baldvin Nálsson GK en 
fyrirtækið framleiddi öll færibönd og 

stóran hluta búnaðar frá móttöku að 
frátöldum hausurum, roðdráttarvélunum 
og flökunarvél . „Í þessu verkefni nýttist 
okkur sú þekking sem við höfum á 
stjórnbúnaði í þeim tilgangi auðvelda 
vinnuna og yfirsýn þeirra sem munu 
starfa við vinnslukerfið,“ segir Óskar en 
fyrirtækið er einnig að þróa nýtt 
lestarkerfi fyrir skip, færibandakerfi sem 
ætlað er að auðvelda sjómönnum 
lestarvinnuna til muna . Óskar segir 
sjálfvirkni lykilorð í framtíðinni enda 
bjóði tæknin í dag möguleika til að vinna 
verk með róbótum sem áður var ekki 
hægt að sjálfvirknivæða . 

„Með róbótum er hægt að leysa allt 
upp í mjög flókin verkefni og til þess 
notum við bæði gervigreind og mynd-
greiningartækni . Þeir eru hluti af 
framtíðinni og við leggjum áherslu á þá í 
þróun okkar búnaðar hjá Klaka fyrir 
sjávarútveginn,“ segir Óskar . 

 TÆKI

Klaki ehf. í Kópavogi 

Þróa róbóta fyrir sjávarútveginn

  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. 

  Vél frá Klaka sem slær sjálfvirkt úr 
frystipönnum.
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Endingargóður og áreiðanlegur búnaður

Blokkapressur og úrsláttarvélar 
ásamt öllum helsta frystibúnaði

Stillanlegir vinnupallar 
fótdrifnir eða handstillanlegir

Parker 
vökvamótorar

Útdraganleg færibönd á lager 
framleidd eftir pöntun með 

gúmmí- eða kubbareim Þráðlausar fjarstýringar
Útdraganlegar rennur

framleiddar eftir pöntun

Framleiðum allar gerðir færibanda sem hafa 
reynst einstaklega endingargóð og sterkbyggð

Frystipönnur af öllum gerðum
og blokkarammar

Norgren 
loftbúnaður

Ryðfríar keðjur 
og keðjuhjól

Tæmilúgur

Fjarstýrðir 
snúningsáttaskiptar 
fyrir allar tegundir 

rafmótora

Klaki ehf.  Hafnarbraut 25, 200 Kópavogur  Sími 554 0000  klaki@klaki.is  www.klaki.is



Það hefur komið betur í ljós síðustu 
tvo áratugi að okkar stærsta auðlind 

í sjávarútvegi er hugarfarið. Það er mín 
reynsla eftir að hafa farið töluvert víða 
og kynnt mér sjávarútveg í Norður-
Ameríku og Evrópu sérstaklega,“ segir 
Þór Sigfússon, stofnandi og stjórnarfor-
maður Sjávarklasans sem er ætlað að 
efla áhuga á og hlúa að fjölbreyttri 
nýsköpunarstarfsemi í tengslum við 
sjávarútveg.

Hann segir viðhorfið vera töluvert ólíkt 
í öðrum löndum og sést það best á 
tæknifyrirtækjum á Íslandi sem eru drifin 
áfram af útgerðum sem vilja vera í 
heimsklassa og er niðurstaðan framúr-
skarandi tækni . „Öll virðiskeðjan er 
undirlögð af þessu viðhorfi sem er 

gríðarlega þýðingarmikið,“ segir Þór en 
viðkvæðið í öðrum löndum sé að 
núverandi tækni sé nógu góð .

Að hans mati hafa framfarirnar verið 
mjög miklar á síðustu árum . „Á síðustu 
fimm, sex árum hefur tæknin í vinnsl-
unum tvö- eða þrefaldast . Það hefur orðið 
til þess að við höfum haldið landvinnslu á 
Íslandi sem er alls ekki sjálfsagt mál í ljósi 
þess hvernig okkar launkjör eru í sam-
burði við samkeppnislöndin,“ segir Þór .

Mikil tækifæri framundan
Samkvæmt Þór eru tækifærin víða og 
margt mjög spennandi í greinum tengdum 
sjávarútveginum . „Við sjáum tækifærin 
núna í þörungum og í þessari ótrúlegu 
líftæknivinnslu úr próteinum hafsins . Það 

eru líka mikil tækifæri framundan í því að 
nýta betur skel, skelfisk og krabbann sem 
er auðvitað farinn að dreifa sér víða við 
landið,“ segir hann .

Hins vegar telur hann þekkinguna vera 
of takmarkaða á þessum sviðum og of 
lítið um rannsóknir . „Við þurfum svolítið 
að spýta í lófana þar . Það getur líka verið 
að þetta hafi meiri áhrif á hvítfiskinn 
heldur en við gerum okkur grein fyrir,“ 
útskýrir Þór sem myndi vilja leggja mikla 
áherslu á að kortleggja grjótkrabbann og 
hefja skipulagðari veiðar á honum . 

„Það krefst töluverðar þróunarvinnu 
sem þörf er á að styðja, sérstaklega fyrir 
þessar minni útgerðir sem eru líklegri til 
að fara í slíkar veiðar . Það má einnig bæta 
töluvert í hjá Hafró varðandi það að auka 

Hugarfarið okkar stærsta 
auðlind í sjávarútvegi

 SJÁVARÚTVEGUR OG FRAMTÍÐIN
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  Þór Sigfússon, stofnandi og stjórnarformaður Sjávarklasans, segir gríðarlega möguleika vera innan sjávarútvegsins og bláa hagkerfis-
ins.

2002 – Held áfram á meðan ég hef gaman af þessu
Þeir frændur Þorsteinn Már Baldvinsson, Þorsteinn Vilhelmsson 
og Kristján Vilhelmsson keyptu hlutabréf í Samherja hf. í apríl árið 
1983, en félagið hafði verið stofnað ellefu árum áður. Samherja-
frændur hófu síðan að gera út Akureyrina EA í lok árs 1983 og þar 
með var teningnum kastað. Nítján árum síðar er Samherji gríðarstórt 

sjávarútvegsfyrirtæki sem kemur á einn eða annan hátt að rekstri á 
fjórtán stöðum hér á landi. Auk þess er félagið með rekstur í Fær-
eyjum, Skotlandi og Þýskalandi. 
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, í viðtali, júlí 2002.
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fjármagn til þess að geta sinnt þessum 
málaflokki vel,“ bætir hann við .

Möguleikar í alþjóðlegri ráðgjöf
Samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur 
starfsfólki í sjávarútvegi fækkað um tæp 
10% á síðustu fimm árum . Starfsfólk 
Sjávarklasans hefur reynt að ná utan um 
fjölda þeirra sem hafa atvinnu af bláa 
hagkerfinu, allri starfsemi sem viðkemur 
hafinu í kringum Ísland . „Við fengum út að 
þetta væri um fjórðungur af þjóðarfram-
leiðslunni . Það segir okkur heilmikið um 
hversu mun stærri sjávarútvegurinn og 
tengdar greinar eru en það sem kemur 
fram í þjóðhagstölum,“ segir Þór .

Hann segir aukninguna helst að finna í 
tæknifyrirtækjum eins og Marel, Skag-
anum 3X, Völku og fleirum . „Þessi 
fyrirtæki verða til í sjávarútveginum og í 
þjónustu við hann . Þetta eru orðin 
alþjóðleg fyrirtæki sem eru þekkt á sínu 
sviði,“ segir Þór .

Að hans mati hafa Íslendingar hins 
vegar náð lítilli fótfestu í alþjóðlegri 
ráðgjöf og að þar séu mikil tækifæri . 
„Margar þjóðir hafa náð meiri árangri en 
við, t .d . eru á Spáni og í Bretlandi 
fyrirtæki sem eru regnhlífar yfir marga 
sérfræðinga sem bjóða víðtæka þjónustu í 
tengslum við sjávarútveg, fiskeldi og 
fleira . Þarna eigum við að hafa miklu 
sterkari stöðu,“ segir Þór og bætir við að 
styrkja þurfi innlend fyrirtæki svo þau geti 
fjárfest í nýjungum sem þessum .

Ungt fólk í stjórnendastöður
Meira er um það að ungt fólki mennti sig í 
sjávarútvegi og tengdum greinum og 
hefur það aukist að ungt fólk fái áhuga-
verð störf hjá sjávarútvegsfyrirtækjum . „Á 
síðustu fimm árum er ungt fólk með flotta 
þekkingu komið í fleiri stjórnendastöður 
hjá sjávarútvegsfyrirtækjum,“ segir Þór 
sem er ánægður með þessa þróun . „Fólk 
sem hefur jafnvel engan bakgrunn í 
sjávarútvegi sér tækifæri sem við hin 
höfum kannski ekki séð . Við höfum 
fjölmörg dæmi um svona fólk sem er mjög 
framarlega á sínum sviðum,“ útskýrir Þór .

Þrátt fyrir áhuga ungs fólks á frum-
kvöðlastarfi og nýsköpun er ekki síður 
mikilvægt að halda sem flestum mögu-
leikum opnum . „Hvort sem það er 
markaðssetning, vöruhönnun, líffræði, 
sjávarlíffræði, líftækni, hátækniverkfræði, 
auðlindafræði eða umhverfisfræði,“ segir 
Þór og bætir við að Íslendingar geti verið í 
miklu meiri forystu í umhverfismálum á 
alþjóðavettvangi en núna . „Til þess að ná 
þar fótfestu þurfum við að hafa meira af 
ungu fólki sem hefur sérhæft sig í 
sjálfbærni, umhverfismálum og öðru 
slíku .“

Tvöfalda veltu á næstu tíu árum
Greining Sjávarklasans frá í nóvember 
2019 gerir ráð fyrir því að bláa hagkerfið á 
Íslandi geti þrefaldast á næstu tuttugu 
árum . Gert er ráð fyrir að velta útgerðar-
fyrirtækja aukist um 4% á ári á komandi 
árum, vöxtur tæknifyrirtækja í matvæla-
iðnaði á heimsvísu verði 7-8% á ári, í 
fiskeldi, bæði sjó-og landeldi, verði um 
12% vöxtur á ári, á sviði fullnýtingar og 
líftækni verði um 8% vöxtur á ári, í 
alþjóðlegri ráðgjöf verði vöxtur um 7% á 
ári og í þörungaframleiðslu verði um 10% 
vöxtur á ári .

„Að okkar mati hefur ekkert breyst í 
því . Ég hef sagt að við getum hæglega 
tvöfaldað veltu bláa hagkerfisins á næstu 
tíu árum . Það gerist með því að við 
pössum áfram upp á þessar öflugu 
rannsóknarstofnanir okkar og háskólana 

og höfum þetta í heimsklassa . Ég hef líka 
mikla trú á því að þessir rannsóknasjóðir 
skipti máli,“ segir Þór sem er mjög 
ánægður með að fjárfestar séu að læra 
betur inn á þessa grein og tækifærin sem 
þar eru . 

Hann bendir á að helmingur af tíu 
verðmætustu fyrirtækjunum í bláa 
hagkerfinu á Íslandi stundi í raun engar 
veiðar . „Þar eru enn nokkur sjávarútvegs-
fyrirtæki, mjög öflug og flott . En á listann 
eru komin fyrirtæki eins og Kerecis, sem 
er að vinna úr roði af einum báti á 
Vestfjörðum og er orðið rúmlega 30 
milljarða virði . Þarna eru líka Marel á 
toppnum og Hampiðjan . Þessi þróun mun 
halda áfram og er í takti við það sem við 
sjáum í öðrum greinum,“ segir Þór að 
lokum .
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Grunnurinn er að mennta nemendur í 
undirstöðugreinum sjávarútvegs, 

þjálfa beitingu faglegra vinnubragða við 
stefnumörkun, ákvarðanatöku, stjórnun 
og rannsóknir,“ segir Hörður Sævalds-
son, lektor í sjávarútvegsfræði við 
Háskólann á Akureyri. „Að námi loknu 
eiga sjávarútvegsfræðingar að hafa 
yfirlit um virðiskeðju sjávarútvegs og 
geta tengt einstaka einingar saman til að 
ná heildarmyndinni.“ 

Sjávarútvegsdeild Háskólans á 
Akureyri var stofnuð árið 1990 og hefur 

útskrifað um 270 sjávarútvegsfræðinga . 
Nemendunum fjölgaði jafnt og þétt 
fyrstu árin og voru um 10-15 nemendur út-
skrifaðir árlega . Eftir fækkun nemenda í 
aðdragandi bankahrunsins var námið 
endurskoðað í samvinnu við hagsmuna-
aðila og menntamálaráðuneytið . 
Kynningarátak í framhaldsskólum virðist 
hafa virkað vel . „Síðustu ár höfum verið 
að innrita um 30-40 nemendur á ári og 
útskrifa um 20 á ári sem er langt yfir 
meðaltali,“ segir Hörður en á síðustu 
árum hafa hverju sinni verið um 90 
nemendur í náminu . 

Samstarf og fjarnám 
Náminu er skipt upp í þrjá hluta; 
viðskiptagreinar, tæknigreinar og 
raungreinar . „Rúmlega þriðjungur af 
náminu er sérgreinar sjávarútvegs sem 
eru ekki í boði í heild í öðrum háskólum á 
Íslandi, eins og fiskifræði, veiðitækni, 
vinnslutækni, auk níu annarra námskeiða 
um sjávarútveg,“ útskýrir Hörður . 

Sjávarútvegsfræðin er einnig í 
samstarfi við aðrar deildir innan HA og 
aðra háskóla . „Við bjóðum upp á nám þar 
sem nemendur klára viðskipta- og 
sjávarútvegsfræði á fjórum árum . Þá er í 
boði viðskiptafræði með áherslu á 
sjávarútveg fyrir þá sem ekki hafa áhuga 
á umfangsmiklu raungreinanámi . Að auki 
er HA í samstarfi við bæði HR og HÍ um 
sjávarútvegsnám,“ segir Hörður . 

Námið er skilgreint sem sveigjanlegt 
nám og eru 40-50% nemenda í fjarnámi . 
Nemandi horfir á fyrirlestra þegar honum 
hentar óháð staðsetningu en þarf að 

mæta í staðarlotur . „Það hefur hjálpað 
mikið í núverandi ástandi að hafa 
sveigjanlegt nám . Ég er með nemendur í 
Hollandi, Bandaríkjunum, Eskifirði og 
sumir eru hérna á Akureyri . Kennslu-
stundirnar eru teknar upp og margar eru 
einnig í beinni útsendingu, þannig getum 
við átt í samtali við nemendur og fylgst 
með námsframvindu,“ segir Hörður . 

Fylgja framförum í sjávarútvegi 
Sjávarútvegurinn hefur tekið miklum 
framförum síðustu ár og námið fylgir 
þeirri þróun . „Við erum sífellt að bæta við 
nýjum námskeiðum til að halda í við 
tækniþróun og aukna alþjóðavæðingu . 
Við upphaf námsins var markmiðið að 
mennta stjórnendur fyrir íslenskan sjávar-
útveg . Síðan hafa íslensku sjávarútvegs-
fyrirtækin fært út kvíarnar og eru komin 
með útgerðir, fiskvinnslur og standa í 
markaðsstarfi í mörgum löndum . Í dag 
eru um 10-15% þeirra sem eru útskrifaðir 
úr náminu hjá okkur að vinna erlendis . 
Við höfum því endurskilgreint þetta 
þannig að við erum að mennta stjórnend-
ur fyrir alþjóðlegan sjávarútveg,“ segir 
Hörður . 

Helmingur þeirra sem útskrifast úr 
náminu vinnur við sjávarútveg . „Það 
hefur fjölgað örlítið í sjávarútvegshlut-
anum frá síðustu könnun árið 2010 . Stóra 
myndin er þannig að rúmlega helmingur-
inn er í sjávarútvegi, þriðjungur í 
viðskiptatengdum greinum og restin í 
rannsóknum og kennslu,“ segir Hörður að 
lokum .

Mennta stjórnendur fyrir 
alþjóðlegan sjávarútveg 

  Nemendur í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri.

  Hörður Sævaldsson, lektor í sjávarút-
vegsfræði við Háskólann á Akureyri.

 MENNTUN

ÆGIR Í 115 ÁR 
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2003 – Jólasveinar á 
Kleifaberginu
Sjómennirnir á Kleifaberginu í Ólafs-
firði, sem kalla sig Roðlaust og beinlaust, 
láta ekki deigan síga. Fyrir tveimur árum 
fóru þeir í hljóðverið og festu á geisla-
disk nokkur ágætis lög. Í fyrra sendu 
þeir síðan frá sér jólalag sem vakti mikla 
athygli - Í friði og ró - og nú eru þeir 
aftur komnir á kreik með nýjan disk sem 
væntanlegur er á markaðinn á næstunni.
Frétt, september 2003.
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Kynntu þér námið á www.unak.is

Sjávarútvegsfræði og viðskiptafræði 

• Hefur þú áhuga á markaðsmálum?

• Hefur þú áhuga á fjármálum?

• Viltu læra um fullnýtingu afurða?

• Hefur þú áhuga á stjórnun?

• Langar þig í alþjóðleg viðskipti eða kannski á þing?

• Vilt þú geta valið um störf hvar sem er í heiminum?

• Hefur þú áhuga á íslenskum fiskistofnum?

– tvöföld gráða

Þá er nám í sjávarútvegsfræði og viðskiptafræði rétta námið fyrir þig!

Þú lærir að búa til viðskipta-, markaðs- og kynning-
aráætlanir. Jafnframt aflar þú þér þekkingar á helstu 
veiði- og vinnsluaðferðum, um íslenskan sjávarútveg 
og alþjóðlegar fiskveiðar. Þú vinnur einstaklings- og 
hópverkefni í nánu samstarfi við fyrirtæki og stofnan-
ir og lærir gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.

„Að geta bætt við sig einu ári og útskrifast sem sjávarútvegs- 
og viðskiptafræðingur er magnað! Það opnar ekki bara fleiri 
möguleika í áframhaldandi nám heldur er það einnig góður 
undirbúningur fyrir það sem koma skal í atvinnulífinu.“

ÞÓRHILDUR SIGURÐARDÓTTIR
fjármálasvið Samherja

Fræði til framtíðar
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Engir tveir dagar eru eins, það er nú 
bara þannig. Þetta er símsvörun, taka 

á móti tilkynningum og svo erum við að 
vigta fiskinn og undirbúa fyrir sölu,“ 
segir Styrmir Jóhannsson, stöðvarstjóri 
hjá FMS, Fiskmarkaði Suðurnesja, í 
Grindavík. Hann hefur starfað hjá 
fyrirtækinu síðan í febrúar árið 1988. 
Eftir eitt ár í starfi hafði Styrmir reyndar 
hug á því að hætta hjá fyrirtækinu. „Ég 
fann mig ekki hérna í Grindavík en svo 
kynntist ég konunni minni,“ segir hann 
og síðan erum liðin rúmlega 30 ár.

Styrmir byrjaði tvítugur á sjó og þekkir 
því sjávarútveginn vel . „Áður en ég fór til 
Grindavíkur var ég á togaranum Haraldi 
Böðvarssyni AK frá Akranesi . Það var 
mjög gott að vera þar,“ segir Styrmir . 
Næst fór hann á sjó í Grindavík . „Ég fór á 
vertíð á Hrafni Sveinbjarnarsyni III og við 
strönduðum hérna í Hópsnesinu í febrúar 
árið 1988,“ segir Styrmir . 

Allir í áhöfninni komust heilir frá því 
slysi . „Ég held að það sem bjargaði okkur 
var hvað það var gott veður . Okkur var 
bjargað mjög snemma í land af þyrlunni . 
Sem betur fer þá gekk þetta allt mjög 
vel,“ segir Styrmir og bætir við að það 
hafi alltaf staðið til hjá honum að fara 
aftur á nýja bátinn . „En það dróst að hann 
kæmi svo ég festi mig hérna og hef ekkert 
farið síðan,“ segir Styrmir sem hóf störf á 
fiskmarkaðnum í afleysingum til að byrja 
með .

Ákveðnar kröfur um umgengni og 
frágang
Hann kann vel við að starfa í sjávarútvegi . 
„Þetta er mjög fjölbreytilegt og mikið um 
nýjungar í greininni . Meðferð á afla er 
alltaf að batna og er mun betri í skipun-
um en þegar ég byrjaði fyrst . Ég held að 
þetta sé allt á uppleið,“ segir Styrmir sem 
er líka gæðastjóri hjá FMS . „Ég fylgist 

með skráningu, þrifum og umgengni en 
ákveðnar kröfur eru gerðar á umgengni 
og frágang á fiskinum sem við fáum í hús . 
Þeim þarf að fylgja eftir,“ segir hann .

Vegna núverandi ástands í samfélag-
inu fer Styrmir minna á milli staða núna 
og sinnir því gæðastjórnun meira í 
gegnum síma . Annars segir hann 
faraldurinn hafa haft lítil áhrif á vinnuna 
hjá FMS fyrir utan það að enginn 
utanaðkomandi má koma inn á svæðið til 

þeirra . „Þeir sem eru hérna á lyfturunum 
umgangast sjómennina mjög lítið . Það er 
voðalega lítið um mannaferðir hérna hjá 
okkur . Þeir sem koma að sækja fiskinn 
gera það eftir að við erum farnir,“ segir 
Styrmir en tekur þó fram að starfsmenn 
þurfi að gæta sín . „Við erum sex að vinna 
hérna og ef einn fær Covid þá þarf bara 
að loka . Það er enginn sem leysir okkur 
af . Við höfum sloppið við allt saman, sem 
betur fer,“ segir hann að lokum .

FÓLKIÐ Í SJÁVARÚTVEGI | Styrmir Jóhannsson

Byrjaði í afleysingum eftir sjóslys

  Styrmir Jóhannsson, stöðvarstjóri hjá FMS í Grindavík, hefur starfað hjá fyrirtækinu 
síðan 1988.

2004 – Þorskastríðin voru sjálfstæðisbarátta
„Þorskastríðin eru því miður mikið til að gleymast. Sérstaklega hefur 
mér virst að ungt fólk þekki ekki lengur til þeirra. Þetta finnst mér 
miður, ekki endilega fyrir hönd okkar á varðskipunum, sem stóðum 
þarna í eldlínunni, heldur finnst mér
málið snúast um sjálfstæði þjóðarinnar. Því miður þekkir ungt fólk 
ekki lengur að Íslendingar þurftu að berjast fyrir sjálfstæði sínu og 
hafa mikið fyrir. 
Úr viðtali við Guðmund Kjærnested, fyrrum skipherra, nóvember 2004.

2007 – Öld frá því fyrsti togarinn kom til landsins
Þann 24. janúar sl. voru hundrað ár liðin frá því að fyrsti togarinn, 
sem var smíðaður fyrir íslenska útgerð, kom til landsins. Þetta var Jón 
forseti, eign Alliance hf., sem var stofnað árið 1905 og var því elsta 
togarafélag á Íslandi. Jón forseti var smíðaður í Glasgow í Skotlandi 
og stór á þess tíma mælikvarða – 233 brúttórúmlestir.
Frétt, janúar 2007.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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Menntun er einn af þeim búsetu-
þáttum sem skipta hvað mestu 

máli úti á landsbyggðinni. Í Vestmanna-
eyjum er Framhaldsskólinn í Vestmanna-
eyjum sem tók formlega til starfa fyrir 
rúmum 40 árum, haustið 1979. Þá runnu 
saman í einn skóla Vélskólinn í Vest-
mannaeyjum, Iðnskólinn í Vestmanna-
eyjum og framhaldsdeildir Gagnfræða-
skólans í Vestmannaeyjum. 
Vélstjóramenntunin hefur tekið 
breytingum á þessum árum vegna 
aukinna krafna um hæfni og aukinnar 
tækni. Sumt er þó óbreytt því alltaf er 
nauðsynlegt að læra grunninn sem fagið 
byggir á. 

Ein meginstoð framfara og hagvaxtar í 

þjóðfélögum er menntun og þar með 
þekking sem hægt er að nota til framfara . 
Í sjávarplássi eins og Vestmannaeyjum er 
menntun einstaklinga undirstaða 
framfara . Einstaklinga sem síðan með 
þekkingu sinni, störfum og reynslu byggja 
upp samfélagið og fyrirtækin sem þeir 
starfa hjá . 

Átak í endurnýjun kennslutækja
Í skólanum er lögð áhersla á að laða fram 
í einstaklingum frumkvæði og frjóa 
hugsun og það hefur reynt á þann þátt á 
árinu 2020 . Skólinn þarf að að vera með 
tækja- og tæknibúnað eins og best gerist 
á hverjum tíma og tryggja stöðuga 
endurnýjun til að nemendur verði hæfari 

og taki með sér nýjustu þekkingu og 
tækni út í atvinnulífið .

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 
hefur verið að vinna með þann veruleika 
undanfarin ár . Mikið átak hefur verið í að 
endurnýja kennslutæki skólans, CNC 
rennibekkir hafa leyst hefðbundnu 
bekkina af og sýndarveruleiki er nýttur í 
kennslunni . Útvegaðar hafa verið nýjar 
vélar til kennslu í vélstjórnargreinum 
ásamt hermum og fleiri tækjum . 

Breytingar framundan á vinnumarkaði
Miklar breytingar eru á hvernig náms-
greinarnar eru kenndar og er lögð mun 
meiri áhersla á samvinnu við lausn 
verkefna . Verkefnin eru skoðuð frá 
mörgum sjónarhornum til að finna nýjar 
og betri lausnir en við höfðum í gær . 
Einnig eru nemendur hvattir til að líta 
innávið, lifa í núvitund og rækta sjálfa sig 
til að vera betur undirbúnir fyrir áskoranir 
lífsins . 

Nú er almennt viðurkennt að breyting-
arnar sem framundan eru á vinnumarkaði 
munu gjörbreyta vinnumarkaðnum og 
hugsanlega flýtir heimsfaraldur Covid-19 
þeirri þróun . Verkefni skólans er að laga 
sig að þeim breytingum og bjóða 
fullorðnu fólki viðbótarnám til að þeir 
einstaklingar sem þegar eru á vinnu-
markaðnum verði færari að takast á við 
nýjan veruleika . Það nám þarf að vera 
lotubundið og hægt að stunda með 
vinnu . Með því móti uppfylla skólarnir 
ekki aðeins kröfur sem gerðar eru til 
þeirra að mennta ungt fólk heldur 
mennta þeir einnig reynslumikið fólk og 
aðlaga það breyttum veruleika fram-
tíðarinnar . En það vantar kennara og er 
eitt helsta úrlausnarefni næstu missera 
að fá einstaklinga til að leggja fyrir sig 
kennslu í verk- og iðngreinum . Þeir sem 
hafa lagt fyrir sig kennslu í iðn- og 
verknámi eru flestir mjög ánægðir í starfi, 
en það eru bara of fáir einstaklingar sem 
leggja þetta fyrir sig . 

Það er verðugt verkefni að starfa við 
að mennta ungt fólk, ekki bara til að það 
geti starfað í atvinnulífinu og tryggt að 
það verði tilbúið að takast á við kröfur 
framtíðarinnar . 

Helga Kristín Kolbeins
skólameistari Framhaldsskólans í 
Vestmannaeyjum

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum

Menntun er undirstaða framfara

 MENNTUN

  „Það er verðugt verkefni að starfa við að mennta ungt fólk, ekki bara til að það geti 
starfað í atvinnulífinu og tryggt að það verði tilbúið að takast á við kröfur framtíðarinn-
ar,“ segir Helga Kristín Kolbeins, skólameistari í grein sinni. 



Er sjávarútvegurinn ótæmandi 
uppspretta nýsköpunar í líftækni? 

„Já, ég myndi segja það. Þetta er svo 
mikið magn sem við tökum upp úr 
sjónum að þarna getum við virkilega 
keppt,“ segir dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, 
ráðgjafi í stefnumótun og nýsköpun hjá 
Mergi ráðgjöf. Hólmfríður er með 
meistaragráðu í næringarfræði og 
doktorsgráðu í matvælafræði. Hún hefur 
unnið m.a. hjá Matís, Iceprotein, Prótís, 
FISK Seafood og Genís. Hún hlaut 
Hvatningarverðlaun sjávarútvegsins á 
ársfundi Samtaka fyrirtækja í sjávarút-
vegi árið 2016 og Hvatningarverðlaun 
Félags kvenna í atvinnulífinu árið 2017. 

Síðustu tvo áratugi hefur verið mikill 
stígandi í verðmætasköpunarhugsun 
varðandi sjávarútvegsafurðir og ný-
sköpun í líftækni . Ekki síst eftir að íslensk 
stjórnvöld tóku stefnumótandi ákvörðun 
árið 2003 um að auka verðmætasköpun í 
sjávarútvegi með því að setja AVS-sjóð-
inn á laggir . „Þá fór svolítil bylgja í gang 

og okkur tókst í rauninni að tvöfalda 
útflutningsverðmæti á sjávarútvegsaf-
urðum á fyrstu tveimur áratugum 
þessarar aldar,“ segir Hólmfríður en 
markmiðið í þessu ferli var að fullnýta 
fiskinn . 

Vinna úr hliðarafurðunum 
Fyrir sjávarútvegsfyrirtækin eru miklir 
möguleikar til að auka verðmæti 
sjávarfangs með aðstoð líftækni . „Og ég 
myndi segja að á næstu 20 árum ættum 
við í það minnsta að geta tvöfaldað 
útflutningsverðmæti sjávarafurða með 
því að framleiða verðmætar vörur eins og 
heilsuvörur, og jafnvel lyf, úr hliðarafurð-
um . Það er búið að þróa mjög mikið af 
búnaði, bæði veiðibúnaði og vinnslubún-
aði sem gerir okkur kleift að koma með 
hágæða hráefni í land til þess að vinna 
þessar vörur úr,“ segir Hólmfríður . 

Hún nefnir sem dæmi að nú séu nýtt 
85% af hverjum þorski og fiskurinn sé 
meðhöndlaður til að koma með fyrsta 

flokks hráefni í land . „En það sem gerist 
við þessa breytingu, að við séum alltaf að 
koma með fyrsta flokks hráefni í land, er 
að þetta opnar á tækifæri til að fara að 
vinna verðmætar vörur úr hliðarafurð-
unum . Það eru ekki minni gæði í roði, 
hrygg eða haus en flakinu sjálfu og þar 
skapast tækifæri til aukinnar verðmæta-
sköpunar,“ segir Hólmfríður . 

Margt er spennandi við sjávarfangið 
við Ísland þar sem lífverurnar hafa 
aðlagast mjög erfiðum aðstæðum . „Í 
þeim eru áhugaverð efni sem þær hafa 
þróað með sér til þess að lifa af . Svo eru 
þetta kuldakærar lífverur þannig að þetta 
eru virk efni við mjög lágt hitastig sem 
eru eftirsótt í t .d . matvælavinnslu þar 
sem oft er verið að leitast við að vinna 
matvæli við lágt hitastig,“ segir Hólm-
fríður . 

Mikilvægi samvinnu mikið 
Hólmfríður telur að þetta auki möguleika 
á að margs konar fyrirtæki spretti upp úr 

Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, ráðgjafi í stefnumótun
og nýsköpun hjá Mergi ráðgjöf 

Getum tvöfald-
að verðmæti 
sjávarafurða á 
næstu 20 árum 

2008 – Rannsaka atferli Atlantshafslaxins
Nú er hafið umfangsmesta rannsóknaverkefni á Atlantshafslaxinum 
sem ráðist hefur verið í og munu tuttugu rannsóknastofnanir í ellefu 
þjóðlöndum taka þátt í verkefninu, sem ber yfirskriftina „Salsea-
Merge“. Af Íslands hálfu taka Veiðimálastofnun, Hafrannsóknastofn-
unin og Matís þátt í verkefninu, sem lýtur að rannsóknum á laxi í sjó 
og mun í það heila taka um þrjú ár.
Frétt, október 2008.

2009 – Mæla minna brottkast
Hafrannsóknastofnun hefur gefið út skýrslu um mælingar á brott-
kasti botnfiska 2008. Niðurstöður mælinga á brottkasti árið 2008 
sýna að brottkast á þorski er 0,79% af lönduðum afla, sem er þriðja 
lægsta hlutfall brottkasts á tímabilinu 2001-2008. Brottkast ýsu var 
1,93% og er það næst lægsta hlutfall brottkasts á ýsu á framangreindu 
tímabili. 
Frétt, september 2009.
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  Hólmfríður Sveinsdóttir segir að Íslendingar eigi að stefna að fullnýtingu sjávaraflans.
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rannsóknarverkefnum . „Þetta byrjar allt á 
því að einhver fær hugmynd sem þróast 
svo yfir í rannsóknarverkefni sem oftast 
fær styrk úr einhverjum rannsókna- eða 
þróunarsjóð . Oftast er krafa um samstarf 
til að hljóta styrk og eru því flest þessara 
verkefna unnin í samstarfi við háskóla, 
rannsóknastofnanir og fleiri . Stundum 
verða til sprotafyrirtæki upp úr þessum 
verkefnum . Það sem er að gerast núna, 
sem er svo skemmtilegt, er að fyrirtæki 
eru að opna augun fyrir fjárfestingar-
möguleikum . Til dæmis var Útgerðarfélag 
Reykjavíkur að fjárfesta í sprotafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í framleiðslu á vatns-
rofnu fiskprótíni,“ segir Hólmfríður . 

Enn vanti þó upp á að sjávarútvegs-
fyrirtækin trúi á þessa leið og mættu þau 
vera duglegri að fjárfesta í sprotafyrir-
tækjum fyrr í þróunarferlinu . „Þau geta 
unnið með þessum litlu sprotafyrir-
tækjum . Eins og til dæmis þegar ég var í 
Iceprotein, þá var það FISK Seafood sem 
átti fyrirtækið og það auðveldaði 
þróunarvinnuna á PROTIS fiskprótein 
fæðubótarvörunum þar sem aðgengi að 
hráefni var mjög gott og við gátum meira 
að segja haft áhrif á veiðar og vinnslu 
með okkar þekkingu á sviði rannsókna og 
þróunar . En ekki síst fengum við mikla 
þekkingu frá starfsmönnum FISK Seafood 
um meðhöndlun á fiski . Þá var samvinna 
á milli sprotans og iðnaðarins . Hún er 
mjög mikilvæg, að ég tali ekki um þegar 
rannsóknastofnanir eru komnar inn í 
þetta,“ útskýrir Hólmfríður . 

Hún segir fyrirmyndirnar víða fyrir 
nýsköpun á þessu sviði . „Mönnum tókst 
að búa til efni sem heitir kítósan úr kítíni, 
næst algengasta lífefni á jörðinni og sem 
finnst m .a . í rækjuskel . Kítósan opnaði 
allt í einu fullt af möguleikum til að vinna 
lífvirkar afurðir . Það er verið að vinna 
hreinsiefni, sáragel, fæðubótarefni, lyf, 
snyrtivörur og fleira . Þannig að menn 
hafa vissulega fyrirmyndina . Kítósan-
vinnsla á Íslandi er á Siglufirði og þar 
vinna tvö líftæknifyrirtæki verðmætar 
afurðir úr kítósan, Prímex og Genís . Ég 
var að vinna vatnsrofið prótein úr fiski og 
í rauninni var mín fyrirmynd vatnsrofið 
mysuprótein sem er í ótal heilsuvörum,“ 
segir Hólmfríður og bætir við að 
mikilvægt sé að horfa á milli greina í 
nýsköpun . 

Íslendingar hafa alþjóðlega forystu 
Hólmfríður segir að næstu skref felist í 
því að vinna hliðarafurðirnar í verðmætar 
afurðir . „Í því tilliti sé mikilvægt að halda 
áfram að hugsa um gæði alls hráefnis sem 
kemur í land og finna leiðir til að nýta 
slógið líka . Slógið sé viðkvæm hliðarafurð 
og því væri hægt að hugsa sér að vinna 
fyrsta skrefið í framleiðsluferli á afurðum 

úr slógi úti á sjó . Nú þegar er verið að 
vinna lýsi og mjöl um borð í togurum . En 
ef á að þróa t .d . lækninga- eða heilsuvör-
ur, þarf að huga betur að upprunahráefn-
inu og þar gæti hugsanlega fyrsta 
vinnsluskrefið verið um borð í skipunum,“ 
segir Hólmfríður . 

Það er hennar tilfinning að Íslendingar 
séu framarlega á þessu sviði í heiminum 
og skipti nándin í samfélaginu þar miklu 
máli . Þróunarfyrirtæki hafi haft greiðan 
aðgang að sjávarútveginum og fengið 
tækifæri til að þróa bæði vinnslubúnað 
og afurðir . „Svo er það auðvitað líka þessi 
ímynd sem Ísland hefur varðandi 
hreinleika . Fiskurinn er villtur, það hjálpar 
okkur líka og veiðarnar í flestum tilfellum 
með sjálfbærnivottun og rekjanleikinn til 
staðar . Þannig að við höfum svo margt 
með okkur og ég myndi segja að 
sjávarútvegurinn sé eina atvinnugreinin 
þar sem Íslendingar hafa alþjóðlega 
forystu,“ segir Hólmfríður . 

Í mörgum öðrum löndum segir 
Hólmfríður enn verið að einblína á 
nýtingu, eitthvað sem Íslendingar hafi 
þegar tileinkað sér . „Við erum komin 
þangað og með 85% nýtingu . Ég er samt 
ekki að segja að við eigum að vera 
rosalega ánægð með það . Við eigum að 
halda áfram og ná 100% nýtingu . Þessi 
15% sem vantar upp á eru meltingavegur-
inn og blóðið,“ segir Hólmfríður og bætir 
við að nýsköpun í líftækni og tækjum geti 
náð fram enn betri nýtingu . „Við eigum 
að finna einhverja tækni til að koma með 
ferskt slóg eða óslægðan fisk í land eða 
að þessi fyrstu skref í vinnslu verðmætra 
afurða úr slógi séu unnin úti á sjó . Að 
lokum þá langar mig að segja að það er 
algjört lykilatriði að Íslendingar haldi 
áfram að vinna fisk á Íslandi þannig að við 
höfum aðgang að hliðarhráefni til að þróa 
og vinna verðmætar afurðir úr og tryggja 
þannig áframhaldandi verðmætaaukn-
ingu á sjávarfangi .“

 LÍFTÆKNI
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2010 – Getur fiskneysla lækkað blóðþrýsting?
„Í sígildri næringarfræði hafa prótein aðallega verið talin gefa nauð-
synlega orku og næringu. Í „nýju næringarfræðinni“ er hins vegar 
litið svo á að peptíð, sem til staðar eru í próteinum meðal annars úr 
fiski, geti einnig haft lífeðlisfræðilega virkni,“ segir Margrét Geirs-
ddóttir, sérfræðingur hjá Matís.
Úr viðtali, janúar 2010.

2012 – Flest á uppleið í þorskstofninum
Í byrjun júní verða kynntar samanteknar niðurstöður rannsókna 
Hafrannsóknastofnunar á helstu nytjastofnum og tillögur hennar um 
aflamark næsta fiskveiðiárs. Fyrstu niðurstöður úr vorralli Hafró og 
mikil veiði í netaralli nú á dögunum gefa fullt tilefni til að ætla að 
aukið verði við aflamark í þorski enda eru flestir mælikvarðar í rann-
sóknum á þorskstofninum jákvæðir. 
Frétt, mars 2012.

Þjónusta í og við hafnir landsins eru 
meðal sérsviða Köfunarþjónustunnar 

ehf. í Hafnarfirði. Verkefnin snúast til 
dæmis um ástandsskoðanir og viðhald 
hafnarmannvirkja en einnig um neðan-
sjávarverkefni við skip og báta. Helgi 
Hinriksson, framkvæmdastjóri, segir 
verkefni af þessum toga stóran hluta 
starfseminnar en auk þess annast 
Köfunarþjónustan alls kyns verkefni á 
landi enda mjög vel búin tækjum til að 
leysa verkefni við krefjandi og oft á 
tíðum hættulegar aðstæður. 

„Við gerum úttektir á hafnarmann-
virkjum, þykktarmælingar á stálþilum, 
skoðun og mat á tjónum sem verða á 
hafnarmannvirkjum í óhöppum eða 
vondum veðrum . Síðan önnumst við líka 
lagfæringar á hafnarmannvirkjum bæði 
neðansjávar og ofansjávar þannig að 
okkar vinna snýst um mun meira en bara 
köfunina sjálfa,“ segir Helgi en neðan-
sjávarverkefni við skip geta einnig tengst 
viðhaldi, bilunum eða óhöppum . „Við 
framkvæmum í raun allt sem hægt er að 
gera við skip á floti .“ 

 
Ástandsskoðanir hafnarmannvirkja og 
viðgerðir 
Þegar starfsmenn Köfunarþjónustunnar 
taka að sér ástandsskoðanir hafnarmann-
virkja skilar fyrirtækið viðskiptavinum 
sínum ítarlegum gögnum og skýrslum um 
ástand mannvirkjanna, sem og tillögum 
að úrbótum þegar þörf er á slíku . 

„Hér erum við að tala um skemmdir 
neðansjávar sem geta verið orðnar 
umtalsverðar áður en þær uppgötvast . 
Gat á bryggjuþili getur þýtt að efni skolist 
út og þar með myndist holrúm undir 
þekju bryggjunnar án þess að nokkur 
merki sjáist á yfirborðinu . Þess vegna er 
mjög mikilvægt að skoða mannvirkin 
neðansjávar reglulega og lagfæra 
skemmdir í tíma áður en hætta og meira 
tjón skapast,“ segir Helgi . 

Hann segir mismunandi eftir höfnum 
hvort farið er í reglubundnar skoðanir 
með þessum hætti en undantekningar-
laust þurfi að skoða mannvirkin vel þegar 
einhver óhöpp verða, skip rekst í 
hafnarkant eða eitthvað slíkt gerist . 
Einnig sé mikilvægt að hafa í huga að 
stálþil í hafnarmannvirkjum tærast og að 
tæringin er mismikil milli hafna . 

Vottaðir suðumenn neðansjávar
Helgi leggur áherslu á mikilvægi 
fagmennsku og öryggis í þjónustu 
Köfunarþjónustunnar en hjá fyrirtækinu 
starfa sex atvinnukafarar í fullu starfi . 
Flestir hafa þeir menntað sig í faginu í 
Bretlandi og Noregi, eru allir með 
svokölluð HSE atvinnukafararéttindi frá 
Bretlandi og eru vottaðir neðansjávar-
suðumenn . Köfunarþjónustan er með 
alþjóðlegar vottanir á sinni fagþjónustu 
og segir Helgi mjög mikilvægt að aldrei 
sé slegið af öryggiskröfum í verkefnum 
sem þessum . Stundum þurfi að kafa á 
mikið dýpi, t .d . þegar farið er niður að 
sokknum skipum . 

„Við erum líka með fjarstýrða litla 
kafbáta sem oft koma sér vel í verkefnum 
af þessu tagi og eru þeir gott dæmi um 
þann sérhæfða búnað sem við höfum yfir 
að ráða,“ segir Helgi . 

  
 

 KÖFUNARÞJÓNUSTA

Köfunarþjónustan ehf. í Hafnarfirði 

Kafarar með reynslu og fagþekkingu 

  Helgi Hinriksson, framkvæmdastjóri Köfunarþjónustunnar.

  Hús Köfunarþjónustunnar ehf. við 
Hafnarfjarðarhöfn er sérstaklega 
hannað fyrir búnað og starfsemi 
fyrirtækisins. 
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Vottaðir suðumenn / viðurkenndir af fjórum flokkunarfélögum 

Sími 863 5699  •  www.kafari.is

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
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Togarinn Akurey AK kom nýr til 
landsins um mitt ár 2017 og hóf 

veiðar í byrjun árs 2018. Hann er einn af 
best búnum ísfisktogurum landsins. 
Fullur af nýjungum. Eiríkur Jónsson hefur 
verið með skipið frá upphafi en var áður 
með Sturlaug H. Böðvarsson. „Það er 
alveg himinn og haf á milli skipa. Og 
byltingin sem hefur orðið frá því ég 
byrjaði á sjó er að segja má ólýsanleg. 
Maður hefði ekki einu sinni getað látið 
sig dreyma um hana,“ segir Eiríkur.

Allt í blindni á árum áður
„Græjurnar í brúnni eru ótrúlegar miðað 
við það sem var þegar maður byrjaði á 
togara . Þá voru engin staðsetningartæki, 
bara A-Lóran og síðan kom C-Lóran og 
auðvitað var dýptarmælir og radar . Svo 
kom pappírs plotter sem notaður var við 
C-Lóraninn . Síðar fóru að koma þessir 
Scanmar aflanemar og svo þróaðist þetta 
smám saman . Það komu höfuðlínustykki 
með kapli á flottrollið sem eru reyndar 
ennþá . Bara miklu flottari græjur . Núna 
erum við komnir með tæki sem sýna dýpi, 
hita og stöðu á hlerum þannig að við 
sjáum hvort hlerarnir eru í botni eða ekki, 
hvernig þeir skvera og allt það . Þetta var 
allt í blindni hér á árum áður,“ segir 
Eiríkur .

Þrívíddarkort af botninum
Skipstjórinn segir að tölvuplotterarnir 
hafi verið mikil bylting . „Fyrsti tölvuplot-
terinn sem ég sá var reyndar á sjávarút-
vegssýningu í Glasgow árið 1987 . Hann 
var bylting þá en síðan hefur sú tækni 
þróast alveg gífurlega . Nú erum við 
komnir með þrívíddarkort af botninum og 
dýptarmæla sem teikna upp í þrívídd það 
sem er undir skipinu . Við getum stærðar-
greint fiskinn sem kemur á mælinn og svo 
eru þessi gríðarlega nákvæmu GPS-tæki 
og GPS-Gyró sem er notað eru til hliðar 
við GPS-tækin . Nú eru allir komnir með 
autotroll og við erum komnir með 
trollstaðsetningu inn á plotterinn 
útreiknað frá víralengd og öðru . Þannig 
sjáum við hvar trollið er á eftir skipinu . 
Það er eiginlega ólýsanlegt hvað þetta er 
orðin mikil þróun . Svo eru allar þessar 
nettengingar sem gera kleift að fara inn á 
allan búnaðinn í landi til græja það sem 
þarf ef eitthvað bilar,“ segir Eiríkur . 

Undirbyrðið úr eða ekki
Hann segir að áður fyrr hafi það verið 
þannig að ef verið var á 100 föðmum hafi 
verið kastað út 300 föðmum af vír og svo 
togað í þrjá tíma . Þá var það bara Guð og 
lukkan sem réði því hvort eitthvað var í 
eða hvort undirbyrðið var úr eða ekki . 

„Núna erum við komnir með pokasjá 
sem sýnir okkur hvað safnast í pokann . Ef 
það kemur grjót í pokann sést það eins og 
skot því þá leggst hann á botninn . Fyrir 
vikið er þetta allt orðið miklu markviss-

ara . Svo sér maður hvar öll hin skipin eru 
og hvernig þau eru að toga, ferlana eftir 
þau og fleira . Það verða svo örugglega 
komnar myndavélar á trollin áður en 
langt um líður . Þetta er einfaldlega algjör 
bylting .“ 

Svo er aðbúnaður og vinnuaðstaða í 
þessum nýju stóru skipum alveg einstök . 
Um borð í Akurey eru tveir klefar saman 
með salerni og sturtu og allir skipverjar 
einir í klefa . Hér áður fyrr voru menn oft 
fjórir í klefa og aðstaða öll mun lakari . 

Einfaldlega ólýsanleg bylting
rætt við Eirík Jónsson, skipstjóra á ísfisktogaranum Akurey AK 
um öra og mikla tækniþróun í fiskiskipum

  Eiríkur Jónsson skipstjóri segir að það sé himinn og haf á milli gömlu togaranna og 
þeirra nýju og eigi það við um nánast alla hluti.

  Akurey AK er eitt þriggja samskonar ferskfiskskipa sem smíðuð voru fyrir fáum árum 
fyrir HB Granda sem nú heitir Brim. Mikil tæknivæðing er um borð, bylting frá fyrri 
kynslóðum togskipa.

 NÚTÍMINN Í BRÚNNI





128

Lestin einn stór róbóti
„Í skipum eins og Akurey er mesta 
byltingin í vinnuaðstöðunni . Þegar maður 
var á þessu í gamla daga var verið að ísa 
fisk í kassa, verið að moka karfa í stíur og 
ísmokstur og kassastöflun út um allt . Svo 
komu körin og í þau þurfti koma fiskinum 
og ísnum og stafla í lestinni . Nú er allt 
þetta úr sögunni hér um borð . Lestin er 
einn stór róbóti . Hún sér um sig sjálf og 
landar meira segja aflanum sjálf . 
Lestarvinnan heyrir sögunni til . Strákarnir 
eru bara í því að raða fiski í körin . Þegar 
karið er fullt ýta þeir á takka og þá fer 
það niður í lest og róbóti kemur með 
næsta tóma kar og svo koll af kolli . Í 
lestinni eru níu raðir af körum og þær 
fylla sig sjálfar eftir ákveðnu forriti . Nú er 
ekkert verið að moka ís eða troða fiski í 
öll skúmaskot sem finnast . Enginn ís, bara 
ofurkæling á aflanum . 

Ég var í 25 ár á Sturlaugi . Þar voru fyrst 
kassar og svo komu körin . Svo förum við 
hingað um borð með sömu karla en 
vinnsluhraðinn hefur aukist um 30% á 
sólarhring og engar frívaktir staðnar . En 
það voru endalausar frívaktir á hinum alla 
túra . Þetta er allt annar heimur sem við 
lifum við í dag, hvað þetta varðar .“

Með pöntunarlista frá vinnslunni
Eiríkur segir að skipstjórinn fái nokkurs 
konar pöntunarlista frá vinnslunni og það 
sé aðal vinnan að púsla því öllu saman . 
„Við höfum keyrt mjög stíft á þessu . 
Landað og svo aftur út . Stundum fáum 
við ekki nema hálfan annan sólarhring á 
veiðum, stundum þrjá og fjóra . Í síðasta 
túr til dæmis vorum við einn og hálfan 
sólarhring á miðunum, reyndar að hluta 
til út af veðri . Við hefðum kannski verið 
tvo sólarhringa hefði ekki brælt . Á árum 
áður voru þrír túrar á mánuði á hefð-
bundnum togara . Þrátt fyrir að það væri 
stoppað í tvo mánuði í sumar þá eru nú 

komnar 46 veiðiferðir hjá okkur á árinu . 
Við löndum fimm til sjö sinnum í mánuði . 
Þetta er líka alveg gífurleg breyting frá 
því sem var áður . Þá var landað á áttunda 
til níunda degi .“

Markvissari veiðar
Með bættri vinnuaðstöðu og tæknibún-
aði eru togararnir afkastameiri og fljótari 
að fylla sig en áður var . En hvernig er 
fiskigengdin? Er meira af fiski í sjónum en 
var á árum áður?

„Ég veit ekki alveg hvort svo er,“ segir 
Eiríkur . „Það er allt sem hjálpar í þessum 
efnum, t .d . tæknivæðingin í sambandi við 
veiðarfærin . Veiðarnar verða miklu 
markvissari þegar maður sér svona vel 
hvað maður er að gera . Nú er ekki verið 
að toga í fjóra tíma og hífa svo með gat á 
poka eins og kom stundum fyrir áður . Það 
er ekki ágiskun heldur hvernig hlerarnir 
sitja og hvernig veiðarfærið er að virka . 
Áður fyrr var þetta allt gert í blindni . Í 
þessu liggur að ég held stór hluti af þeirri 
aflaaukningu sem orðin er en þar má líka 

nefna mikla framþróun í veiðarfæragerð . 
Maður sér strax hvort maður er að draga í 
fiski eða ekki . Það fer ekkert á milli mála .“

Eiríkur segir þó að af einhverjum 
tegundum sé meira en fyrir nokkrum 
árum en segist hafa á tilfinningunni að 
þorskurinn sé farinn að gefa eftir miðað 
við hvernig þorskgengdin hafi verið fyrir 
3-4 árum . 

„Það var bara ævintýri í þorskinum í 
nokkur ár og hægt að sækja það sem um 
var beðið fyrir vinnsluna á „no time“ . 
Núna þarf að hafa meira fyrir því að ná 
þorski . Nú þarf maður að velta því fyrir 
sér hvar fiskivonin sé . Ég veit því ekki 
alveg hvað maður getur sagt um stöðuna 
á þorskstofninum . Svo eru sveiflur í 
þessu, eins og t .d . hvað varðar karfa sem 
víða má finna núna . Vissulega er miklu 
meira fiskirí á skipunum nú en áður en þá 
verður að taka með í reikninginn að þetta 
eru orðin stærri og öflugari skip og vegna 
tækninnar eru veiðarnar orðnar markviss-
ari en áður,“ segir Eiríkur Jónsson .

  Tækjakosturinn í brúnni er hreinlega ótrúlegur. Þar er með aðgengilegum hætti hægt að sjá nánast allt sem skiptir máli. Hvernig trollið 
liggur í sjónum, hvernig skverunin er, stærð og magn af fiski sem kemur í trollið og þannig mætti áfram telja. Áður var þetta allt gert í 
blindni.

  Lestin er eins og stór róbóti. Algerlega sjálfvirk. Tekur við körunum af millidekkinu, 
raðar þeim upp eftir ákveðnu kerfi og svo landar kerfið fiskinum líka.
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Miklar framkvæmdir verða í vetur á 
vegum Fiskeldis Austfjarða við 

seiðaeldisstöðvar fyrirtækisins í 
Öxarfirði, annars vegar við nýja seiða-
eldisstöð þess við Kópasker og hins 
vegar við seiðaeldisstöðina Rifós í 
Kelduhverfi sem einnig er í eigu Fiskeldis 
Austfjarða. Þegar er búið að reisa nýtt 
1700 fermetra eldishús við Rifós en í 
vetur mun rísa 3000 fermetra hús fyrir 
eldið við Kópasker auk þess sem þar 
verður borað eftir heitum sjó sem nýttur 
verður í eldið. Til viðbótar við þessar 
tvær seiðaeldisstöðvar rekur Fiskeldi 
Austfjarða seiðaeldisstöð í Þorlákshöfn. 
Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður 
Fiskeldis Austfjarða hf. segir fram-
kvæmdir í stöðvunum við Öxarfjörð vera 
stórt skref í seiðaeldisuppbyggingu 
fyrirtækisins enda leggi vandað seiðaeldi 
grunninn að góðum árangri í fiskeldi. 

Tveggja milljarða fjárfesting í Öxarfirði
Heildarfjárfestingin vegna fram-
kvæmdanna við stöðvarnar tvær við 

Öxarfjörð er áætluð um tveir milljarðar 
króna . 

„Við framleiðum seiðin í Rifósi upp í 70 

  Sjókvíaeldi fyrirtækisins er í dag í Fáskrúðsfirði og Berufirði og vonast það til að fá leyfi til eldis í Seyðisfirði og Stöðvarfirði. 

Bylting í fiskeldinu 
á fáum árum
Rætt við Guðmund Gíslason, stjórnarformann Fiskeldis Austfjarða hf. 

  Mikil tæknivæðing er í eldinu og fylgst nákvæmlega á tölvuskjám með kvíunum, fóðrun 
og öðru sem máli skiptir. 

 FISKELDI 

2014 – Stærsta fiskiskip sem hefur verið hannað á 
Íslandi
„Við erum komnir í fullan gang með hönnun á skipinu og útboðs-
gögn vegna smíðinnar verða tilbúin eftir um tvo mánuði. Þetta er 
stærsta hönnunarverkefni á nýsmíði sem við höfum ráðist í og stærsta 
fiskiskip sem hefur verið hannað frá grunni á Íslandi,“ segir Hjörtur 
Emilsson, framkvæmdastjóri verkfræði- og ráðgjafafyrirtækisins 
Navis. 
Frétt, janúar 2014.

2015 – Haf- og fiskirannsóknir í hálfa öld 
„Á vormánuðum árið 1965 var ákveðið með lögum frá Alþingi að 
Fiskideild Atvinnudeildar Háskólans, sem starfrækt hafði verið frá ár-
inu 1937, skyldi renna í sjálfstæða stofnun, Hafrannsóknastofnunina. 
Sú stofnun hefði sérstakt skilgreint hlutverk í þágu sjávarútvegsins. Á 
þessum 50 árum hefur sjávarútvegur verið burðarás atvinnulífsins, þó 
margt fleira hafi komið til, einkum síðari ár.“ 
Úr grein Jóhanns Sigurjónssonar, forstjóra Hafró, desember 2015.

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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gramma stærð og munum síðan flytja þau 
yfir í stöðina við Kópasker og ala þau þar 
upp í 400 gramma stærð . Þegar þeirri 
stærð er náð verður seiðunum dælt yfir í 
bát sem flytur þau til áframeldis í kvíum 
okkar fyrir austan . Þetta eru stór og mikil 
hús sem við reisum yfir eldiskerin og 
húsið við Kópasker verður vafalítið með 
þeim stærri á Norðurlandi . Það er gott að 
geta með þessum hætti varist vetrar-
veðrum,“ segir Guðmundur . 

Seiðaeldisstöð var við Kópasker fyrir 
um 20 árum sem nýtti heitan sjó úr 
borholu í eldið en fleiri holur verða 
boraðar fyrir nýju stöðina . Guðmundur 
segir vaxarhraða seiðanna aukast 
verulega með því að nýta heita sjóinn . 

„Þarna fáum við 12-13 gráðu heitan sjó 
í eldið . Til marks um ávinninginn af því þá 
nær 100 gramma seiði að tvöfalda þyngd 
sína á einum mánuði í 13 gráðu heitum sjó 
en nær ekki nema 130 grömmum í sjö 
gráðu heitum sjó . Vaxtarhraðinn kemur 
því til með að verða til muna meiri í nýju 
stöðinni og eldistíminn styttist sem því 
nemur,“ segir Guðmundur . 

Meira en tvöföldun í framleiðslu 
milli ára
Framleiðsla Fiskeldis Austfjarða verður 
um 3500 tonn í ár en kemur til með að 
aukast hratt á næstu árum en fyrirtækið 
er með leyfi fyrir allt að 20 þúsund tonna 
eldi í Berufirði og Fáskrúðsfirði . Stefnt er 
að um 8700 tonna framleiðslu á næsta ári 
en til viðbótar við þessi tvö eldissvæði 
eru leyfi til eldis í Stöðvarfirði og 
Seyðisfirði nú í auglýsingaferli hjá 
Skipulagsstofnun . Þar yrði um að ræða 17 

þúsund tonna viðbót í framleiðslu á ári .  
Hjá Fiskeldi Austfjarða eru í dag um 100 
starfsmenn í heild auk afleiddra starfa í 
þjónustu við eldið . 

Guðmundur segir að nokkur stór atriði 
skýri öðrum fremur árangur í fiskeldi hér 
á landi á síðustu árum . 

„Seiðaeldið er grundvallaratriði í 
fiskeldinu en einnig eru kvíarnar orðnar 
sterkari og betri, fóðrið orkuríkara, betri 
fóðurstýring, meiri tæknivæðing og loks 
meiri þekking og sterkara fjárhagslegt 
bakland til uppbyggingar í greininni . Allt 
hefur þetta valdið byltingu í fiskeldinu frá 
því sem var fyrr á árum,“ segir Guð-
mundur og leggur áherslu á að eftirleikur-
inn í eldinu verði alltaf auðveldari ef vel 
takist til í seiðaeldinu . Sá þáttur fisk-
eldisins ráði úrslitum um hvernig til tekst . 

Búnaður sem stenst vetrarveðrin
Sjúkdómar eru einn af þeim þáttum sem 
geta ógnað greininni en Guðmundur 
segir aðstæður hér á landi hjálpa til að 
halda þeim frá . 

„Vegna sjávarkuldans búum við hér við 
minni ógn af sjúkdómum en víða annars 
staðar . Fiskilús þrífst til dæmis ekki vel í 
sjö gráðu heitum sjó . Ógn af veðrum er 
líka orðin minni en áður vegna þess að 
búnaðurinn er sífellt að verða sterkari og 
þolnari gagnvart vondum veðrum . Það er 
helst að við búum við það hér á landi að 
vondu veðrin standi lengur en víða 
annars staðar . Við fengum til að mynda 
mjög vont veður hér fyrir austan fyrir 
fáum árum, storm þar sem þrjú hundruð 
ára gamlar lundaholur í Papey skoluðust í 
burtu en eldisbúnaðurinn okkar stóðst 

álagið og sjóganginn . En við erum líka 
samhliða að læra betur hvernig við 
aðlögum okkur vetraraðstæðunum, 
hversu mikið af fiski er hægt að hafa í 
kvíunum á vetarmánuðunum og svo 
framvegis . Þekkingin er alltaf að aukast,“ 
segir Guðmundur . 

Íslensku eldissvæðin meðal
þeirra fremstu
Óumdeilt er einmitt að þekking er orðin 
mun meiri í fiskeldisgreininni hér á landi 
en var fyrir fáum árum . Stór skýring á því 
er aukin tengsl við fiskeldisfyrirtæki í 
Noregi sem hafa áratuga reynslu á þessu 
sviði og eru meðal þeirra allra fremstu í 
heiminum . Guðmundur segir þessa 
tengingu skipta höfuðmáli fyrir framþró-
un í fiskeldinu hér á landi . 

„Við erum með lifandi fisk í eldi og 
hvert einasta smáatriði skiptir máli . Þess 
vegna má segja að við séum svo heppin 
að byrja þetta seint í fiskeldinu að við 
getum nýtt okkur reynslu nágranna-
þjóðanna í Noregi, Færeyjum og Skot-
landi og sækjum allt það nýjasta og besta 
sem þessar þjóðir eru að gera . Okkar 
fiskeldissvæði eru í reynd með þeim 
flottustu sem finnast í samanburði við 
þessar eldisþjóðir,“ segir Guðmundur . 
Hann segir ekki ástæðu til að óttast 
bakslag á mörkuðum fyrir eldisfisk . 

„Markaðurinn fyrir eldisfisk í heim-
inum er um 2,5 milljónir tonna og ef við 
berum það saman við framleiðslu á 
kjúklingakjöti þá er bara aukningin í þeirri 
framleiðslu um 2 milljónir tonna á ári . 
Laxeldi er því ekki hátt hlutfall af 
heildarframleiðslu á próteini en við eigum 
sóknarfæri í því að vera að framleiða 
umhverfisvottaðan eldislax sem nær þar 
af leiðandi inn á vaxandi og kröfuharða 
markaði sem borga hærra verð,“ segir 
Guðmundur . 

Tækifæri til frekari vinnslu hér landi
Guðmundur segir aukna framleiðslu 
eldisfisks skapa tækifæri til að auka 
vinnsluna á fiskinum hér heima . Þetta 
megi nú þegar t .d . sjá á Djúpavogi þar 
sem fiskurinn er tekinn til vinnslu og 
tæknivæðing hefur verið að aukast 
„Mikilvægast er núna að ná enn betri 
tökum á eldinu, auka framleiðslumagnið 
og samhliða munu opnast enn meiri 
tækifæri í vinnslunni, ekki síst vegna 
nálægðar okkar við íslensk tæknifyrirtæki 
í fiskvinnslu, t .d . Marel, Völku og Skagann 
3X . Fiskeldið er orðin grein sem nú þegar 
stendur fyrir 10% útflutningstekna 
íslenskra sjávarafurða sem undirstrikar 
hvaða árgangur hefur náðst nú þegar í 
íslensku fiskeldi . Og greinin mun vaxa 
enn frekar á næstu árum, það er ljóst,“ 
segir Guðmundur Gíslason . 

  Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður Fiskeldis Austfjarða hf. 
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2017 – Viðskipti með fisk á heimsvísu aldrei verið meiri
Viðskipti með fiskafurðir stefna í að verða meiri en nokkru sinni 
á mælikvarða heildarverðmæta afurðanna. Þar er laxinn í forystu 
samkvæmt upplýsingum frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sam-
einuðu þjóðanna, FAO. Gert er ráð fyrir að viðskipti með fiskafurðir 
nemi 150 milljörðum Bandaríkjadala á árinu, eða um 15.900 millj-
örðum íslenskra króna. 
Frétt, ágúst 2017.

2018 – Kvótakerfið forsenda árangurs í sjávarútvegi
„Afkoma fiskveiðiflotans var afleit þrátt fyrir mikinn afla. Allt of hröð 
skuttogaravæðing var að sliga margar útgerðir og skipin allt of mörg. 
Ofan á þetta kom kolsvört skýrsla frá Hafrannsóknastofnun; skera 
þurfti þorskveiðiheimildir niður um helming. Við þessar aðstæður 
varð mikil umræða um fiskveiðistjórnun og menn byrjuðu að nefna 
aflahlutdeildarkerfi, betur þekkt sem kvótakerfið í dag.“
Úr viðtali við Kristján Ragnarsson, fyrrum formann LÍÚ, október 2018.
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Sérsvið KAPP ehf. snýr að kælingu og 
frystingu, tekjusvið okkar eru nokkur 

og tengjast öll við kæli- og frystiiðnaði. Í 
okkar rekstri er sjávarútvegur er mjög 
stórt tekjusvið, önnur tekjusvið eru 
þjónsta við smásala, heildsala og 
flutningafyrirtæki. Við erum t.d nýbúnir 
að að setja upp ammoníaks kæli- og 
frystikerfi fyrir nýtt hátæknivöruhús Inn-
nes, sem nú er staðsett í Kornagörðum. 
Við rekum einnig fullbúið vélaverkstæði 
og önnumst þjónustu við dieselvélar og 
komum sem slíkir líka að þjónustu við 
báta- og skipaflotann. Þjónustusviðið er 
þess vegna víðfeðmt en starfsmanna-
hópurinn okkar nýtist vel til að annast 
mismunandi verkefni, hvort heldur er 
þjónusta við viðskiptavini eða eigin 
framleiðsla búnaðar,“ segir Óskar Sveinn 
Friðriksson, framkvæmdastjóri KAPP 
ehf. 

Óhætt er að segja að það fyrirtækið 
hafi vaxið hröðum skrefum allra síðustu 
ár og haslað sér völl í þjónustu við 
sjávarútveg bæði hérlendis og erlendis, 
auk þess að þjónusta mörg önnur svið 
atvinnulífsins . Fyrirtækið rekur vélaverk-
stæði, kæliverkstæði, renniverkstæði og 
skipaþjónustu ásamt flutningatengdri 
þjónustu . Tæplega 50 manns starfa hjá 
KAPP ehf . 

OptimICE kerfin aldrei selst betur
Í sjávartúvegi er KAPP ehf . er hvað 
þekktast fyrir framleiðslu og sölu á 
OptimICE ískrapakerfum sem notuð eru 
bæði í fiskiskipum og landvinnslum . 
Þennan búnað er að finna í mörgum af 
nýjustu togskipum landsmanna, sem og í 
fiskiðjuverunum . Kæling á fiski þarf að 
haldast órofin alveg frá veiðum og í 
gegnum alla vinnsluna og til neytenda . 
Það er lykilatriði að kæling á fiski sé mjög 
hröð niður undir 0°C og haldist þannig 
allan veiðitúrinn, í vinnslurásinni og að 
diski neytenda . „KAPP er ört vaxandi 
fyrirtæki og þrátt fyrir allar aðstæður þá 
hefur gengið mjög vel í ár . OptimICE 

búnaðurinn okkar hefur selst vel hér 
heima og erlendis . Við höfum t .d . nýlega 
lokið stórum uppsetningum í Austur-
Rússlandi . Þar settum við upp ískrapa-
kerfi, með forkælum og krapakerfi, bæði í 
landvinnslu og skipum . Sömuleiðis hefur 
verið mikil sala á OptimICE í Noregi og 
raunar er þetta besta söluár á OptimICE 
búnaði hingað til . Þrátt fyrir Covid-19,“ 
segir Óskar Sveinn . KAPP hannar og 
smíðar OptimICE kerfin frá grunni og þó 
ýmsir íhlutir séu aðkeyptir þá er stór hluti 
þeirra smíðaður innanhúss . Enda er KAPP 
mjög vel búið tækjum og annast íhluta-
smíði fyrir mörg önnur fyrirtæki í 
atvinnulífinu . 

Vöxtur áfram í sjávarútvegi
„Vöxtinn sjáum við áfram fyrir okkur í 
sjávarútvegi og öðrum iðnaði, enda 
skiptir kæling höfuðmáli fyrir virðisaukn-
ingu í greininni . Einnig hefur mikil 
vitundarvakning átt sér stað í almennri 
umhverfisvernd sem tengist kælingu og 
eru fyrirtæki í auknum mæli að skipta út 
óumhverfisvænum freonkerfum fyrir 
umhverfisvæn koldíoxíð (CO2) kerfi sem 

keyra á 30 til 50 prósent minni orku í 
samanburði við aðra hefðbundna 
kælimiðla . Í sjávarútvegi höfum við einnig 
verið að skipta út freonkerfum, fyrir 
frysti- og kælikerfi sem keyra á ammoníak 
kælimiðli . Vegna umhverfissjónarmiða 
eru freon kælimiðlar á útleið, og þurfa 
allir þeir sem reka freon kerfi að huga að 
endurnýjun sinna kerfi yfir í umhverfis-
væn kæli- og frystikerfi .

Óskar Sveinn segir að fyrir sjávarútveg 
og annan iðnað selji KAPP ehf . til dæmis 
búnað til framleiðslu á flöguís og ýmis 
konar færibönd, sérhæfða Arctic Blast 
færnanlega frystigáma og frystigeymslur, 
ásamt öðrum kælilausnum . 

„Við erum líka sölu- og þjónustuum-
boð fyrir bandarísku Pisces fiskvinnslu-
vélarnar og bjóðum allar helstu vélar og 
heildarlausnir fyrir fiskvinnsluna . Í 
gegnum Stáltech sem KAPP keypti árið 
2018 höfum við getað boðið fleiri lausnir 
fyrir okkar viðskiptavini, sérhæfð 
færibönd, karalausnir, flæðilínu og ýmar 
sérlausnir fyrir sjávarútveg . Tækifæri 
okkar á næstu árum eru jafnt hér heima 
og erlendis,“ segir Óskar Sveinn . 

 KÆLIÞJÓNUSTA

Ágætt rekstrarár hjá KAPP

  Óskar Sveinn Friðriksson, framkvæmdastjóri Kapp, við OptimICE búnað sem er í 
smíðum. 
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Félag
skipstjórnar-
manna

Viðarhöfða 6 - Reykjavík

Sjómannasamband
Íslands

EHF

AGS fiskmarkaður
Grímsey

Óskum Ægi til hamingju með 115 ára afmælið

2019 – Plastmengun hafsins vöktuð
Vöktun á örplasti í fýlum fylgir staðlaðri aðferðafræði sem notuð er í 
hliðstæðum rannsóknum á vegum OSPAR samningsins um verndun 
NorðausturAtlantshafsins en Ísland hefur verið aðili að honum frá 
því árið 1997. 
Frétt um rannsóknir örplastmengun í fýlum og kræklingi, 1. tbl. 2019

2020 – Björgun Magna
„Þegar við komum fyrst að verkefninu var ástandið á Magna orðið 
mjög bágborið. Fyrsta verkefnið var að þétta hann, fjarlægja úr 
honum rigningarvatn sem skipti mörgum tonnum og síðan að kynda 
bátinn.“ 
Böðvar Eggertsson í viðtali um björgun dráttarbátsins Magna,  
2. tbl. 2020

ÆGIR Í 115 ÁR Í gegnum söguna
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28. – 30. september 2022

Glæsileg 
sjávarútvegssýning 
í Laugardalshöllinni

ICELAND FISHING 
EXPO 2022

Sjávarútvegur 2022

Nánari upplýsingar veita: 
Ólafur, framkvæmdastjóri
olafur@ritsyn.is - 698 8150

Inga, markaðsstjóri
inga@ritform.is - 898 8022
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SKUTTOGARAR
Akurey AK-10 Botnvarpa 659.727 5

Arnar HU-1 Botnvarpa 870.675 1

Áskell ÞH-48 Botnvarpa 414.657 6

Baldvin Njálsson GK-400 Botnvarpa 523.622 1

Bergey VE-144 Botnvarpa 437.970 6

Björg EA-7 Botnvarpa 932.769 6

Björgúlfur EA-312 Botnvarpa 933.264 6

Björgvin EA-311 Botnvarpa 689.333 5

Blængur NK-125 Botnvarpa 677.194 1

Breki VE-61 Botnvarpa 625.643 4

Brynjólfur VE-3 Botnvarpa 391.226 6

Bylgja VE-75 Botnvarpa 386.304 5

Drangey SK-2 Botnvarpa 702.892 4

Guðmundur í Nesi RE-13 Botnvarpa 1.139.490 2

Gullver NS-12 Botnvarpa 638.669 6

Harðbakur EA-3 Botnvarpa 569.290 8

Helga María RE-1 Botnvarpa 769.113 6

Höfrungur III AK-250 Botnvarpa 769.778 1

Hrafn Sveinbjarnarson GK-255 Botnvarpa 524.413 1

Jón á Hofi ÁR-42 Botnvarpa 378.322 7

Júlíus Geirmundsson ÍS-270 Botnvarpa 455.495 1

Kaldbakur EA-1 Botnvarpa 792.253 5

Klakkur ÍS-903 Rækjuvarpa 118.353 4

Ljósafell SU-70 Botnvarpa 508.525 6

Málmey SK-1 Botnvarpa 669.164 4

Múlaberg SI-22 Botnvarpa 47.816 2

Múlaberg SI-22 Rækjuvarpa 27.394 1

Ottó N Þorláksson VE-5 Botnvarpa 518.448 4

Páll Pálsson ÍS-102 Botnvarpa 448.652 4

Sirrý ÍS-36 Botnvarpa 514.405 5

Sólberg ÓF-1 Botnvarpa 1.366.921 1

Sóley Sigurjóns GK-200 Botnvarpa 683.747 6

Stefnir ÍS-28 Botnvarpa 456.246 6

Steinunn SF-10 Botnvarpa 305.271 5

Tómas Þorvaldsson GK-10 Botnvarpa 864.142 1

Vestmannaey VE-54 Botnvarpa 252.458 4

Viðey RE-50 Botnvarpa 779.167 5

Vigri RE-71 Botnvarpa 993.282 2

Vörður ÞH-44 Botnvarpa 368.816 6

Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa 435.742 3

SKIP MEÐ AFLAMARK
Aðalbjörg RE-5 Dragnót 135 mm 89.103 14

Aðalsteinn Jónsson SU-11 Flotvarpa 641.173 1

Aðalsteinn Jónsson SU-11 Síld.-/kolm.flotv. 914.093 1

Bárður SH-81 Dragnót 135 mm 68.941 8

Beitir NK-123 Síld.-/kolm.flotv. 7.368.410 7

Benni Sæm GK-26 Dragnót 135 mm 122.407 15

Bjarni Ólafsson AK-70 Síld.-/kolm.flotv. 4.525.000 3

Börkur NK-122 Síld.-/kolm.flotv. 5.492.611 6

Drangavík VE-80 Botnvarpa 258.947 7

Drangur ÁR-307 Hörpud.pl./Sc. dr. 73.444 8

Egill ÍS-77 Dragnót 135 mm 77.845 16

Egill ÍS-77 Rækjuvarpa 15.760 2

Egill SH-195 Dragnót 135 mm 89.823 12

Esjar SH-75 Dragnót 135 mm 101.262 12

Farsæll SH-30 Botnvarpa 269.990 4

Finnbjörn ÍS-68 Dragnót 135 mm 92.363 14

Fjölnir GK-157 Lína 421.632 4

Friðrik Sigurðsson ÁR-17 Net 63.278 7

Fróði II ÁR-38 Dragnót 135 mm 136.552 6

Frosti ÞH-229 Botnvarpa 379.126 6

Geir ÞH-150 Dragnót 135 mm 186.580 15

Grímsey ST-2 Dragnót 135 mm 53.679 7

Grímsnes GK-555 Net 158.696 8

Guðmundur Jensson SH-717 Dragnót 135 mm 40.327 8

Gunnar Bjarnason SH-122 Dragnót 135 mm 37.014 7

Hafborg EA-152 Dragnót 135 mm 176.696 10

Haförn ÞH-26 Dragnót 135 mm 112.694 16

Hafrún HU-12 Dragnót 135 mm 45.320 10

Hákon EA-148 Síld.-/kolm.flotv. 3.135.000 4

Halldór afi GK-222 Net 30.855 18

Halldór Sigurðsson ÍS-14 Rækjuvarpa 22.316 6

Hamar SH-224 Lína 112.615 7

Harpa HU-4 Dragnót 135 mm 33.227 7

Hásteinn ÁR-8 Dragnót 135 mm 246.020 10

Heimaey VE-1 Síld.-/kolm.flotv. 4.226.779 4

Hörður Björnsson ÞH-260 Lína 291.105 4

Hrafn GK-111 Lína 317.528 4

Hringur SH-153 Botnvarpa 264.805 4

Ísey EA-40 Dragnót 135 mm 113.843 10

Ísleifur VE-63 Síld.-/kolm.flotv. 577.000 1

Jóhanna Gísladóttir GK-557 Lína 398.847 4

Jón Kjartansson SU-111 Síld.-/kolm.flotv. 1.568.193 2

Kap II VE-7 Grálúðunet 116.691 4

Kap VE-4 Síld.-/kolm.flotv. 1.140.940 2

Kristrún RE-177 Grálúðunet 115.198 1

Langanes GK-525 Net 115.277 9

Maggý VE-108 Dragnót 135 mm 105.927 17

Magnús SH-205 Dragnót 135 mm 174.600 14

Margret EA-710 Síld.-/kolm.flotv. 5.820.047 5

Maron GK-522 Net 62.077 20

Matthías SH-21 Dragnót 135 mm 66.067 9

Núpur BA-69 Lína 246.600 7

Ólafur Bjarnason SH-137 Dragnót 135 mm 61.874 16

Onni HU-36 Dragnót 135 mm 74.904 12

Örvar SH-777 Lína 367.539 4

Pálína Þórunn GK-49 Botnvarpa 183.126 4

Páll Jónsson GK-7 Lína 407.687 4

Patrekur BA-64 Lína 130.349 9

Ragnar Þorsteinsson ÍS-600 Dragnót 135 mm 2.029 1

Reginn ÁR-228 Dragnót 135 mm 78.161 11

Rifsari SH-70 Dragnót 135 mm 65.363 10

Rifsnes SH-44 Lína 347.656 4

Runólfur SH-135 Botnvarpa 285.816 4

Sæbjörg EA-184 Dragnót 135 mm 76.911 16

Sæfari ÁR-170 Hörpud.pl./Sc. dr. 119.089 8

Saxhamar SH-50 Dragnót 135 mm 125.206 10

Siggi Bjarna GK-5 Dragnót 135 mm 153.158 17

Sighvatur GK-57 Lína 525.044 5

Sigurborg SH-12 Botnvarpa 250.797 4

Sigurður Ólafsson SF-44 Humarvarpa 127.567 7

Sigurður VE-15 Síld.-/kolm.flotv. 6.280.384 5

Sigurfari GK-138 Dragnót 135 mm 91.439 16

Skinney SF-20 Botnvarpa 482.835 5

Steinunn SH-167 Dragnót 135 mm 4.774 3

Sturla GK-12 Botnvarpa 440.405 8

Sveinbjörn Jakobsson SH-10 Dragnót 135 mm 40.289 12

Tindur ÍS-235 Botnvarpa 7.171 1

Tindur ÍS-235 Hörpud.pl./Sc. dr. 975 1

Tjaldur SH-270 Lína 387.325 6

Valdimar GK-195 Lína 109.454 2

Venus NS-150 Síld.-/kolm.flotv. 1.660.000 2

Vestri BA-63 Botnvarpa 85.702 3

Vestri BA-63 Rækjuvarpa 23.322 1

Víkingur AK-100 Síld.-/kolm.flotv. 1.080.471 2

Þinganes SF-25 Botnvarpa 369.600 5

Þórir SF-77 Botnvarpa 412.977 6

Þorlákur ÍS-15 Dragnót 135 mm 164.397 12

Þorleifur EA-88 Net 102.539 19

Þórsnes SH-109 Grálúðunet 113.901 2

Þristur ÍS-360 Hörpud.pl./Sc. dr. 42.567 6

KRÓKAAFLAMARKSBÁTAR
Addi afi GK-97 Lína 49.728 12

Áfram NS-169 Handfæri 2.253 2

Agla ÁR-79 Handfæri 7.799 10

Agnar BA-125 Handfæri 1.780 1

Agnar BA-125 Lína 7.324 4

Áki í Brekku SU-760 Lína 77.976 17

Albatros ÍS-111 Handfæri 2.454 5

Alla GK-51 Handfæri 291 1

Alli gamli BA-88 Handfæri 5.266 5

Alli GK-37 Lína 12.608 5

Arnar ÁR-55 Handfæri 9.165 6

Arney HU-203 Lína 79.979 12

Ásbjörn Sf-123 Handfæri 12.095 7

Ásdís ÓF-250 Handfæri 4.743 4

Ásdís ÓF-9 Handfæri 6.031 8

Ásþór RE-395 Handfæri 4.696 5

Auðunn SF-48 Handfæri 3.128 4

Auður HU-94 Handfæri 1.276 1

Auður HU-94 Lína 10.509 6

Auður Vésteins SU-88 Lína 104.528 11

Bára KE-131 Handfæri 1.632 4

Bára NS-126 Handfæri 5.025 6

Benni ST-5 Lína 55.335 10

Bergur Sterki HU-17 Lína 17.573 5

Beta GK-36 Lína 73.531 16

Bíldsey SH-65 Lína 85.966 9

Birta Dís GK-135 Handfæri 5.793 2

Birta SH-203 Handfæri 10.765 8

Birtir SH-204 Handfæri 9.586 8

Björn Jónsson ÞH-345 Handfæri 663 1

Blæja ST-141 Handfæri 2.303 2

Blíða VE-263 Lína 7.850 4

Blíðfari HU-52 Handfæri 3.587 4

Bragi Magg HU-70 Handfæri 3.124 1

Brattanes NS-123 Handfæri 4.956 5

Brimdís NS-25 Handfæri 2.964 6

Brimfaxi EA-10 Handfæri 1.134 3

Brynja SH-236 Lína 80.558 18

Brynjar BA-338 Handfæri 4.061 4

Daðey GK-777 Lína 122.895 18

Dagur SI-100 Handfæri 7.348 7

Dagur ÞH-110 Lína 36.487 10

Dísa ÍS-39 Handfæri 164 1

Dögg SU-118 Lína 130.332 19

Dóri GK-42 Lína 40.675 16

Dósi NS-9 Handfæri 1.024 1

Dúddi Gísla GK-48 Lína 54.081 12

Einar Hálfdáns ÍS-11 Lína 87.611 19

Elli P SU-206 Lína 64.814 15

Elva Björg SI-84 Handfæri 8.491 12

Emil NS-5 Lína 22.165 11

Afli fiskiskipaflotans í októbermánuði var 86 .774 tonn, sem er 
samdráttur upp á 5% frá október 2019 . Botnfiskafli var tæp 40 
þúsund tonn og jókst um 3% frá sama mánuði í fyrra . Þar af var 
þorskaflinn 24 þúsund tonn eða svipaður og í fyrra en tæpum 6 
þúsund tonnum var landað af ýsu og það er 33% aukning frá í 
fyrra . Einnig var landað meiru af karfa í ár en minna af ufsa . 

Uppsjávarafli var rúm 44 þúsund tonn sem er 12% minni afli en 

í október 2019 . Af uppsjávartegundum var síldarafli 36 þúsund 
tonn og kolmunnafli var 8 .500 tonn . Skel- og krabbadýraafli dróst 
saman á milli ára og var 521 tonn samanborið við 1 .072 tonn í 
október 2019 .

Heildarafli á 12 mánaða tímabili, frá nóvember 2019 til október 
2020, var tæplega 1 .016 þúsund tonn sem er 5% minni afli en á 
sama tímabili ári fyrr .

Októberaflinn tæp 87 þúsund tonn
 FISKAFLINN
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Erla AK-52 Handfæri 3.901 7

Eskey ÓF-80 Lína 72.931 15

Eydís NS-320 Handfæri 8.230 4

Eyja NS-88 Handfæri 2.450 4

Eyrarröst ÍS-201 Lína 24.015 8

Fálkatindur NS-99 Lína 9.908 6

Fannar SK-11 Handfæri 810 1

Fanney EA-82 Handfæri 2.809 4

Faxi GK-84 Handfæri 129 1

Fengsæll HU-56 Lína 4.125 4

Fjóla GK-121 Þorskgildra 6.491 5

Fönix BA-123 Lína 10.565 3

Fríða EA-12 Handfæri 492 2

Fríða Dagmar ÍS-103 Lína 162.891 18

Geirfugl GK-66 Lína 97.108 22

Geiri HU-69 Handfæri 1.174 1

Gestur SH-187 Handfæri 1.697 4

Gísli ÍS-22 Handfæri 23.329 6

Gísli Súrsson GK-8 Lína 148.866 16

Glaður SH-226 Handfæri 10.881 8

Glær KÓ-9 Handfæri 2.331 2

Glaumur NS-101 Handfæri 4.847 10

Glettingur NS-100 Handfæri 11.502 6

Glettingur NS-100 Lína 4.749 3

Grindjáni GK-169 Handfæri 2.722 5

Guðborg NS-336 Handfæri 4.490 9

Guðmundur Þór AK-99 Handfæri 9.261 6

Guðrún Petrína GK-107 Lína 20.081 4

Gugga RE-9 Handfæri 982 1

Gullhólmi SH-201 Lína 115.436 13

Gullmoli NS-37 Handfæri 3.409 4

Gulltoppur GK-24 Lína 28.000 7

Gulltoppur II EA-229 Lína 2.195 3

Habbý ÍS-778 Handfæri 3.970 4

Háey II ÞH-275 Lína 89.010 17

Hafbjörg NS-16 Handfæri 1.927 4

Hafdís SK-4 Lína 63.569 7

Hafrafell SU-65 Lína 167.536 17

Halldór NS-302 Lína 65.396 16

Haukur ÍS-154 Handfæri 3.227 5

Helga Sigmars NS-6 Handfæri 386 2

Helga Sigmars NS-6 Lína 2.386 3

Hilmir SH-197 Handfæri 4.527 5

Hilmir ST-1 Lína 8.833 3

Hjörtur Stapi ÍS-124 Handfæri 4.286 8

Hlöddi VE-98 Handfæri 2.539 4

Hlökk ST-66 Lína 56.532 9

Hólmar SH-355 Handfæri 450 2

Hólmi NS-56 Handfæri 4.624 7

Hrappur GK-6 Handfæri 5.385 5

Hrefna ÍS-267 Lína 61.968 11

Hringur ÍS-305 Handfæri 952 2

Hróðgeir hvíti NS-89 Handfæri 9.159 11

Hrólfur AK-29 Handfæri 4.065 5

Hrund HU-15 Handfæri 4.724 4

Hulda ÍS-40 Handfæri 718 2

Hulda SF-197 Handfæri 8.506 6

Imba ÍS-45 Handfæri 654 2

Indriði Kristins BA-751 Lína 6.482 1

Ingibjörg SH-174 Handfæri 5.151 9

Jaki EA-15 Handfæri 13.073 14

Jóa II SH-275 Handfæri 2.401 4

Jói ÍS-118 Handfæri 3.618 5

Jón Ásbjörnsson RE-777 Lína 68.869 13

Jónína Brynja ÍS-55 Lína 165.442 18

Karólína ÞH-100 Lína 68.573 15

Katrín GK-266 Lína 22.714 7

Kópur HU-118 Handfæri 168 1

Kría SU-110 Handfæri 1.816 3

Kristborg SH-108 Lína 2.866 2

Kristín Óf-49 Handfæri 4.071 6

Kristín SK-77 Handfæri 704 1

Kristín ÞH-15 Handfæri 9.422 6

Kristinn HU-812 Lína 156.880 20

Kristján HF-100 Lína 128.837 12

Kvika GK-517 Handfæri 5.997 5

Kvika SH-23 Lína 44.602 12

Landey SH-59 Lína 14.274 3

Lára NS-59 Handfæri 2.256 5

Laula NS-18 Handfæri 912 2

Lilja SH-16 Lína 64.930 15

Litlanes ÞH-3 Lína 102.971 18

Loftur HU-717 Handfæri 2.354 3

Magnús HU-23 Lína 4.035 2

Már HU-545 Handfæri 1.375 1

Már SK-90 Handfæri 3.629 5

Már SU-145 Handfæri 3.407 3

Mardís SU-64 Handfæri 314 1

Margrét GK-33 Lína 121.165 21

Maró SK-33 Handfæri 605 1

Marvin NS-550 Handfæri 490 1

Mummi ST-8 Lína 2.807 2

Natalia NS-90 Handfæri 6.006 5

Naustvík ST-80 Handfæri 2.487 3

Njáll SU-8 Handfæri 6.682 9

Njörður BA-114 Lína 8.930 4

Oddur á nesi ÓF-176 Lína 30.423 6

Öðlingur SF-165 Handfæri 5.221 9

Öðlingur SU-19 Lína 51.282 12

Óli á Stað GK-99 Lína 140.871 26

Óli G GK-50 Lína 131.822 25

Óli Óla EA-77 Handfæri 13.394 12

Orion BA-34 Handfæri 1.457 3

Otur II ÍS-173 Lína 88.541 19

Patryk NS-27 Handfæri 2.725 4

Petra ÓF-88 Lína 26.654 10

Raftur ÁR-13 Handfæri 1.916 3

Raggi ÍS-419 Handfæri 460 1

Ragnar Alfreðs GK-183 Lína 15.416 4

Rán SH-307 Lína 34.470 8

Sæborg ST-34 Handfæri 441 1

Sædís EA-54 Handfæri 4.318 8

Sæfari GK-89 Handfæri 2.392 6

Sæfari HU-212 Lína 8.189 6

Sæfaxi NS-145 Lína 3.233 2

Sæfugl ST-81 Lína 20.198 9

Sæli BA-333 Lína 76.561 14

Sæljón NS-19 Handfæri 576 1

Sæotur NS-119 Handfæri 6.296 9

Særif SH-25 Lína 115.930 17

Særós ST-207 Handfæri 3.176 3

Sæunn HU-30 Handfæri 129 1

Sæunn SF-155 Handfæri 2.099 3

Sævar SF-272 Handfæri 14.260 9

Sævík GK-757 Lína 136.080 16

Sandfell SU-75 Lína 213.098 15

Seigur III EA-41 Handfæri 529 1

Sigfús B ÍS-401 Handfæri 1.431 3

Siggi Bessa SF-97 Lína 66.794 13

Siggi Bjartar ÍS-50 Handfæri 3.845 9

Signý HU-13 Lína 30.641 6

Sigrún EA-52 Handfæri 12.289 15

Sigurborg Ólafs HF-44 Handfæri 344 3

Sigurvon ÍS-26 Handfæri 289 1

Sigurvon RE-11 Handfæri 6.646 7

Sindri BA-24 Handfæri 3.131 3

Skarphéðinn SU-3 Handfæri 3.220 4

Skjótanes NS-66 Handfæri 6.819 7

Skúli ST-75 Lína 54.553 10

Skvetta SK-7 Handfæri 1.418 3

Sóley ÞH-28 Handfæri 1.497 4

Sólrún EA-151 Lína 106.450 20

Stakkhamar SH-220 Lína 80.557 10

Steðji VE-24 Handfæri 437 3

Steini GK-34 Handfæri 1.369 3

Steini HU-45 Handfæri 2.909 2

Steinunn HF-108 Lína 55.458 14

Straumey EA-50 Lína 88.404 19

Straumnes ÍS-240 Handfæri 760 2

Straumnes ÍS-240 Lína 12.741 4

Straumur ST-65 Lína 10.237 3

Sunnutindur SU-95 Lína 81.375 15

Svala ÞH-55 Handfæri 7.525 6

Sveinbjörg ÁR-20 Handfæri 83 1

Sveini EA-173 Handfæri 1.541 4

Sverrir SH-126 Lína 40.147 10

Tjaldur BA-68 Handfæri 1.718 2

Tjaldur ÓF-3 Handfæri 1.048 3

Tóki ST-100 Handfæri 2.012 2

Toni NS-20 Handfæri 1.829 1

Toni NS-20 Lína 19.364 9

Tóti NS-36 Handfæri 5.671 5

Valdís ÍS-889 Handfæri 372 1

Vésteinn GK-88 Lína 136.151 14

Víðir ÞH-210 Handfæri 2.123 2

Vigur SF-80 Lína 116.483 15

Viktor Sig HU-66 Handfæri 1.831 3

Víkurröst VE-70 Handfæri 1.724 2

Vinur SH-34 Handfæri 8.086 7

Vinur SK-22 Handfæri 2.164 4

Von ÍS-192 Handfæri 1.218 2

Von ÍS-213 Lína 80.810 12

Vonin ÍS-94 Handfæri 180 1

Þerna SH-350 Lína 4.776 4

þórdís GK-68 Handfæri 3.825 8

Þorgrímur SK-27 Lína 3.838 2

Þröstur BA-48 Handfæri 4.235 7

Þröstur ÓF-42 Handfæri 3.424 6

Þröstur SH-19 Handfæri 5.505 5

Þytur ST-14 Handfæri 390 1

SMÁBÁTAR MEÐ AFLAMARK
Anna Karín SH-316 Grásleppunet 1.026 1

Aron ÞH-105 Handfæri 2.512 3

Ás NS-78 Lína 2.024 1

Bergvík GK-22 Net 7.208 5

Björn EA-220 Handfæri 5.537 1

Björn EA-220 Net 98.772 19

Björn Hólmsteinsson ÞH-164 Net 4.516 7

Blíðfari ÓF-70 Handfæri 330 1

Blíðfari ÓF-70 Net 3.713 6

Byr GK-59 Net 888 2

Dagrún HU-121 Net 312 1

Ebbi AK-37 Hörpudiskpl. 16.080 3

Emilía AK-57 Þorskgildra 4.172 6

Eyji NK-4 Hörpudiskpl. 39.891 10

Finnur EA-245 Net 4.595 12

Fjóla SH-7 Ígulkeraplógur 16.462 16

Gammur SK-12 Net 1.207 5

Garpur RE-148 Net 5.660 5

Guðrún GK-96 Handfæri 566 1

Guðrún GK-96 Net 19.880 17

Gullbrandur NS-31 Handfæri 575 2

Hafbjörg ST-77 Net 3.206 5

Hafborg SK-54 Net 6.752 8

Hafey SK-10 Handfæri 653 1

Haförn I SU-42 Net 917 1

Halla Daníelsdóttir RE-770 Handfæri 925 1

Halla Daníelsdóttir RE-770 Net 6.529 8

Hraunsvík GK-75 Net 16.724 7

Hraunsvík GK-75 Skötuselsnet 629 2

Húni HU-62 Handfæri 2.650 1

Inga P SH-423 Krabbagildra 331 7

Ísak AK-67 Net 24.298 14

Jón Kristinn SI-52 Handfæri 3.049 7

Kaldi SK-121 Net 1.073 5

Kristinn ÞH-163 Net 5.005 6

Magnús Jón ÓF-14 Handfæri 1.250 2

Máni II ÁR-7 Net 9.198 8

Neisti HU-5 Net 5.448 8

Ólafur Magnússon HU-54 Net 52 1

Ósk ÞH-54 Net 7.343 13

Sæljómi BA-59 Handfæri 336 1

Sæþór EA-101 Net 34.665 17

Sjöfn SH-707 Ígulkeraplógur 23.008 8

Sjöfn SH-707 Ýmis veiðarfæri 12.123 4

Steini G SK-14 Net 4.579 8

Sunna Líf GK-61 Net 22.131 16

Tjálfi SU-63 Dragnót 135 mm 5.428 4

Þura AK-79 Lína 1.057 4
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 SUDOKO

AUÐVELD ERFIÐARI

Engin þjóð í heimi framleiðir jafn 
mikið af eldisbleikju og Ísland. Ekkert 

eitt fyrirtæki í heiminum framleiðir 
meira af bleikju en Samherji fiskeldi. 
Fyrir vikið er stöðugt og gott framboð af 
þessum úrvals fiski hér á landi allt árið 
um kring. Við leggjum því til að lesendur 
spreyti sig á þessum gómsæta rétti enda 
hollur og bragðgóður matur. 

Hráefni
4 roðlausir bitar af bleikjuflökum um 
150 g hver
salt og pipar
360 g kotasæla
½ bolli rifinn parmesan ostur
2 msk. fersk basilíka, söxuð
2 tsk. sítrónubörkur
salt og pipar
ein dós/krukka aspas
1 msk. smjör
½ bolli kjúklingasoð
2 msk sítrónusafi
2 tsk. sósujafnari 

Aðferð
Kryddið bleikjuna með salti og pipar 

eftir smekk . Þrýstið aðeins ofan á flökin 
til að fletja þau . Blandið saman kotasælu, 
parmesan osti, basilíku, sítrónuberki og 
kryddið með salti og pipar . Skiptið 
aspasstönglunum á bitana og jafnið 
kotasælublöndunni yfir . Rúllið bitunum 
upp og notið tannstöngul til að halda 
þeim saman ef þess þarf . Leggið rúllurnar 
í smurt ofnfast mót með samskeytin 
niður . Bakið í 220° heitum ofni í 15 til 20 
mínútur . 

Bræðið á meðan smjör í litlum potti á 
miðlungshita . Hellið kjúklingasoðinu út í 
ásamt sítrónusafa og sósujafnara og látið 
þykkna . Jafnið sósunni yfir bleikjurúll-
urnar og berið fram með fersku salati og 
soðnum kartöflum og eða ristuðu brauði . 

Bleikjurúllur með kotasælu 
og aspas

 FISKRÉTTURINN
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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!
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Tryggingar sem  
henta þínu fyrirtæki

Nánar á sjova.is

„Hjá Sjóvá fengum við þær 
tryggingar sem hentuðu 

okkar fyrirtæki.“
— Loðnuvinnslan —


