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Morgunblaðið/Óskar Pétur Friðriksson

Ávallt spenna á loðnuvertíð en minni í rafmagnskerfinu
Mörgum loðnuskipum hefur tekist að hefja
vertíð þrátt fyrir leiðindaveður. Ekki er ólíklegt
að veður kunni að valda frekari truflunum
næstu vikurnar. Sem betur fer hafa íslenskar
útgerðir haft tök á að fjárfesta í öflugum
uppsjávarskipum sem geta, ef allt gengur
að óskum, náð að veiða þau tugþúsund tonn
sem eftir eru af útgefnum heimildum áður en
vertíðinni lýkur.

Það er hins vegar eitt að ná í hráefnið, það
þarf að vinna það líka og skiptir þar engu hvort
um er að ræða frystingu, hrognavinnslu, mjöl-
eða lýsisgerð. Allt útheimtir þetta vinnufram-
lag alls þess fólks sem starfar í afurðastöðv-
uðunum, en ekki síður orku til að knýja tæki
og tól.
Staðan í dag er hins vegar sú að þessi orka

fæst ekki í nægilegu magni sem rafmagn og

virðist þar engu skipta hvort það er á Eskifirði,
í Neskaupstað eða í Vestmannaeyjum. Ganga
nú varaaflstöðvar fyrir olíu til að anna orkuþörf
framleiðslunnar. Þessi hreina afurð sem fram-
leidd er með 100% endurnýjanlegri orku heyrir
því einfaldlega sögunni til. Dreifikerfi raforku á
Íslandi árið 2023 býður ekki upp á annað.
Fyrir jólin 2021 var í þessum dálki blaðs 200

mílna einnig fjallað um orkuþörf greinarinnar

og spurt hvort yfirvöld gætu boðið fyrirtækjum
landsins afhendingaröryggi raforku í jólagjöf?
Svarið við þeirri spurningu var augljóslega nei.
Nú hefur sjómönnum og útgerðum tekist

að landa langþráðum kjarasamningi og það
til tíu ára! Spurningin er nú hvort yfirvöld geti
boðið greininni afhendingaröryggi áður en þeir
samningar renna út 31. janúar 2033?
gso@mbl.is
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„Við erum að keppa við tímann
fram að því að loðnan hrygnir,“
segir Páll Snorrason hjá Eskju.

6
„Það var aldrei markmið að láta

þetta verða eitthvað,“ segir Einar
Már, fyrsti áhrifavaldurinn á sjó.

8-9
Stórar löndunarhafnir eru víða um

land og er sjávarútvegurinn burðar-
ás í mörgum samfélögum.

16
„Mér sýnist vera pressa á verð
í Ameríku til lækkunar,“ segir

Óðinn Gestsson hjá Íslandssögu á
Suðureyri.

Útgefandi
Árvakur

Umsjón
Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Auglýsingar
Bjarni Ólafur Guðmundsson
daddi@k100.is

Forsíðumyndina tók
Einar Már Kristmundsson

Prentun
Landsprent ehf.
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Þórður Þórðarson lauk
52 ára sjómannsferli

með Íslandsmeti í
aflavermætum.

ELTAK sérhæfir sig
í sölu og þjónustu

á vogum

Bjóðum MESTA úrval
á Íslandi af smáum
og stórum vogum



Lexus Ísland — Kauptúni 6, Garðabæ — lexus.is

TOLUMUM
LEXUS NX
Lexus NX 450h+ setur ný viðmið fyrir Plug-in Hybrid. Nýjungar í tækni, nostursamleg smá-
atriði í innra rými og einstök upplifun ökumanns eru þess eðlis að það er erfitt að útskýra.

Reynsluaktu og taktu inn ómótstæðilegt leðrið, mýktina, 14 tommu snertiskjáinn og alla
hina tæknina sem gerir Lexus NX að draumi sem þú vilt helst ekki að taki enda.

Komdu í Kauptúnið og kynntu þér Lexus NX 450h+
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Sjómennt
Guðrúnartún 1 • 105 Reykjavík

Sími 599 1450
sjomennt@sjomennt.is

Átt þú rétt á styrk ?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin um afgreiðslu
þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Óteljandi tækifærimeðofurrófstækni

M
aritech Eye er enn eitt
skrefið sem tekið er í
sjálfvirknivæðingu fram-
leiðslu sjávarfangs þar sem

ofurrófsmyndavélatækni með aðstoð
gervigreindar sinnir gæðaeftirliti.
Tæknin sem um ræðir hefur verið
notuð til að greina fornminjar í
Amason-frumskóginum, landris,
málma í grjóti í námuiðnaði og ekki
síst er tæknin notuð í læknavís-
indunum.
„Mannsaugað og myndavélar

nema bara mjög lítinn hluta af
geislasviðinu,“ útskýrir Konráð
Hatlemark Olavsson, fram-
kvæmdastjóri Maritech á Íslandi.
Hann bendir á að innan sjávarút-
vegs og fiskeldis sé þegar verið að
nota röntgengeisla til að greina
beingarða, en með ofurrófstækninni
er hægt að greina mun fleiri hluti.
„Við erum að sjá miklu breiðara svið
af geisluninni. Þetta er bara ljós-
geisli, maður snertir fiskinn ekkert,
en það krefst gífurlegrar hugbúnað-
arvinnslu að túlka endurvarpið sem
berst í tækið.“
Hugmyndin um að nota tæknina í

sjávarútvegi og fiskeldi hafði verið
til á blaði en fyrst árið 2018 hóf
norska fyrirtækið Maritech ásamt
Nofima (Rannsóknastofnun norska
matvælaiðnaðarins), Háskólanum
í Tromsö í Norður-Noregi og fram-
leiðendum á hvítfiski og rauðfiski
að þróa leiðir til að hagnýta hana í
þessum tilgangi.
„Maritech selur og markaðssetur

tækið, en jafnframt sinnir því að
finna leiðir til að nýta það. Í Noregi
er gífurlegt laxeldi og þar er verið að
skoða blóð í flökum, hvort það eru
aðskotadýr, melanínblettir sem geta
tengst fóðrinu og litinn á holdinu.
Þar er verið að þróa allskonar nýjar
lausnir. Þetta er auðvitað áskorunin
fyrir nýja tækni, að finna leiðir til
að hagnýta hana. Hvernig hún getur
skilað verðmætum,“ segir Konráð.

Í gegnum roðið
Spurður hvort fiskurinn þurfi að

vera eitthvað verkaður til að hægt
sé að nýta Maritech Eye í hefðbund-
inni íslenskri fiskvinnslu, svarar
Konráð því neitandi. „Við getum
skannað hann í hvaða formi sem
er, þess vegna heilan. Tækið getur
greint allt sem það kann að greina
og það finnur það sem við erum að
leita að hverju sinni. Með gervi-
greind getum við kennt tækinu að
þekkja mismunandi hluti.
Í hvítfisknum erum við að leita

til dæmis að ormum og blóði. Við
sjáum í gegnum roðið á hvítfiski,
þannig að ef þú myndar heilan fisk
geturðu séð mar eða hvort hann hafi
verið illa blóðgaður til dæmis.“
Eins og augljóst er þykir um

gríðarlegt framfaraskref að ræða,
en tæknin lætur ekki þar við sitja
og hljóma lýsingar Konráðs eins og
efni úr vísindaskáldsögu. „Við getum
til dæmis séð hve langt fiskurinn
er kominn í niðurbroti og þá getum
við áætlað eitthvað um meðferðina

á honum, hvernig hann var ísaður
og svo framleiðis. Þá er einnig hægt
að áætla endingartíma. Með frekari
þróunarverkefnum er alltaf hægt að
finna nýja greiningarmöguleika.“
Hann fullyrðir að takmörk tækn-

innar innan sjávarútvegs séu enn
óþekkt.

Tækifæri fyrir fiskmarkaði
Samningar um fyrstu tækin hér

á landi voru gerðir síðastliðið haust
og þá fyrst við Brim. Hefur tæki
verið sett upp í vinnslu félagsins í
Reykjavík þar sem það greinir blóð
og aðskotadýr í fiski á færibandinu.

Þá tekur Brim þátt í þróunarverk-
efni með Maritech þar sem unnið er
að því að „þjálfa“ tækið til að greina
los.
Matís hefur fjallað töluvert um los

en það eru rifur eða holur og hold
með lina áferð. Nánar tiltekið er
um að ræða sundurlausn vöðvalaga

vegna niðurbrots vöðvapróteina.
Veiðar og meðhöndlun hafa áhrif á
los í fiski. Hærra hitastig í fiskholdi
eykur los sem og allt hnjask sem
fiskurinn verður fyrir, en los getur
einnig verið af náttúrulegum orsök-
um og er meðal annars áberandi
um og eftir hrygningu. Einnig er los
oft áberandi í fiski sem er í miklu
æti, að því er fram kemur í upplýs-
ingariti Matís um góða aflameðferð.
Los getur rýrt verðmæti fisks

og er nú sem sagt unnið að því að
greina það þegar fiskurinn er enn á
færibandinu án þess að mannsaugað
þurfi að skoða fiskinn, í því geta
falist töluverð verðmæti. „Þetta
er bara nýfarið af stað og er mjög
spennandi,“ segir Konráð.
En hvað getur tækið myndað

marga fiska? „Hraðinn á tækinu
er ekki flöskuháls. Það hefur verið
keyrt á tvo metra af færibandi á
sekúndu í tilraunum í Noregi, en það
er enginn að keyra vinnslu svona
hratt.“
Hann segir tækið ekki stórt og

sérstaklega hannað til að passa hvar
sem er, í vinnsluna á landi sem og
á vinnsludekki skipa. „Það er alltaf
mjög þröngt um borð í skipum og
sérstaklega í aðstæðum þar sem
löngu er búið að hanna hlutina þarf
kannski að búa til smá pláss, en
sá endi sem fer yfir bandið er ekki
nema nokkrir sentímetrar og svipað
á hæð. Þetta er eining sem stendur
sér, þannig að það er hægt að setja
það á hvaða stað sem er og svo færa
það á annan stað. Helsta atriðið er
að stilla rétta hæð á geislanum.“

Tegunda- og kyngreining
Útgerðarfélag Reykjavíkur hefur

fest kaup á tveimur tækjum til að
setja upp um borð í skipum hjá sér
og hefur einu þeirra þegar verið
komið upp í frystitogaranum Guð-
mundi í Nesi RE. Hefur tækið verið í
sínum fyrsta túr og hefur það reynst
vel að sögn Konráðs. „Markmiðið
þar er mjög spennandi, það er að
greina tegundir og geta áætlað um
stærð og þyngd.“
Þá sé hugsunin að afla upplýsinga

sem ekki aðeins koma fyrirtækinu
til góða heldur mögulega opin-
berum aðilum. „Með því að deila
þessum upplýsingum með Hafrann-
sóknastofnun og Fiskistofu er hægt
að afla þessum stofnunum betri
upplýsinga um hvað sé veitt, hvar
það er og það með tilliti til tegundar
og stærðar. Þetta gæti hjálpað til við
eftirlit og áætlun á stærð fiskistofna.
Þetta er gífurlega flott framtak hjá

Útgerðarfélagi Reykjavíkur að setja
þennan búnað um borð í skipum
sínum og þróa með okkur hugbún-
aðinn. Þetta er í fyrsta sinn um borð
í skipi og það fylgjast mjög margir
spenntir með, bæði hér heima og
ekki síst í Noregi.“ Þá sér Konráð
einnig fyrir sér að hægt verði að
gera tilraunir með að greina kyn
ákveðinna fiskitegunda.
„Það er algjört gull fyrir fyrirtæki

eins og okkar að það eru til útgerðir
sem eru til í að vinna með okkur.
Þeirra framlag hefur verið ómet-
anlegt,“ segir hann og bendir á að
einnig standi til að koma upp tæki í
vinnslu Samherja á Dalvík.
Tækifærin eru fjölmörg fullyrðir

Konráð og kveðst hafa velt fyrir sér
hvort þessi tækni gæti hentað öllum
fiskmörkuðum landsins. „Þangað
ratar fiskur úr öllum áttum og oft
úr smærri skipum og bátum sem
ekki geta haft svona tæki um borð,
að það væri hægt að mynda allan
fisk sem kemur á markaðinn. Í
fyrsta lagi veitir þetta upplýsingar
um gæðin og í öðru lagi veitir þetta
möguleika að flokka eftir þeim. Þá
er ekki verið að selja einhver með-
algæði á meðalverði þar sem sá sem
kemur með lakari fisk fær of hátt
verð og sá sem kemur með úrvals-
fisk fær of lágt verð.“

Morgunblaðið/Hákon

Konráð Olavsson, framkvæmdastjóri Maritech á Íslandi, segir ótvíræðan kost að eiga í samstarfi við fyrirtæki sem eru reiðu-
búin til að taka þátt í að prófa nýja tækni, það sé ekki sjálfgefið. Bíða margir spenntir eftir niðurstöðum þróunarverkefnanna.

Fáir hugsa um sjávarútveg þegar ofurrófsmyndavélar (e. hyperspectral imaging) eru nefndar. Það er ekki furða enda eru þær rétt
byrjaðar að ryðja sér til rúms í greininni og er enn verið að uppgötva ný not fyrir tæknina. Brim og Útgerðarfélag Reykjavíkur hafa
þegar tekið í notkun Maritech Eye-tæki og eru nú í framlínu þróunar tækninnar. Sett verður upp tæki hjá Samherja í næstu viku.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Fyrst og fremst
í hugbúnaði
Maritech er 45 ára gamalt norskt fyrirtæki sem hefur
fyrst og fremst þróað hugbúnað, ávallt með áherslu á
fiskiðnað. Það kannast eflaust margir Íslendingar við
nafnið, en það fékk fyrirtækið af Íslensku hugúnaðarfyr-
irtæki sem það festi kaup á.

Ein af áherslum Maritech á síðustu árum hefur verið
þróun skýjalausna og er það langt komið í þeim efnum.
„Maritech er með lausnir fyrir alla virðiskeðjuna, eldi
og veiðar, vinnslu, pökkun, lager, sölu og flutning.
Skýjalausnirnar eru fyrir lager og sölukerfi, flutninga-
kerfi. Þegar er farið meira inn í vinnslu og pökkun eru
tæknilausnirnar frekar miðaðar að staðnum, sem sagt
vinnslustöðinni eða eldisstöðinni.

Þessar lausnir hafa mjög sterka stöðu á Noregs-
markaði og einhver reiknaði sig niður á að um 70% af
öllum fiski sem seldur er frá Noregi fari á einhverjum
tímapunkti í gegnum kerfi frá Maritech. Stærstu sölu-
fyrirtækin og margir stærstu framleiðendur í veiðum og
fiskeldi í Noregi nota kerfi frá Maritech,“ segir Konráð
Hatlemark Olavsson, framkvæmdastjóri Maritech á
Íslandi.

Ljósmynd/Maritech

MAritech Eye nýtist bæði fyrir lax og hvítfisk.

Ljósmynd/Maritech

Hægt er að greina ástand hvítfisks í gegnum roðið.
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Ferskfiskkassar
100% endurvinnanlegir

Suðurhraun 4a - 210 Garðabæ - 5758000 - sala@samhentir.is - www.samhentir.is

Áprentaðir kassar og öskjur

Gámakassi vélreistur með styrkingu
í hornum, skýr og góð prentun

Flugkassi, tvöföld langhlið
sem tryggir meiri styrk og
betri einangrun
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Við stuðlum að
verðmætasköpun í

íslenskum sjávarútvegi

Fyrsti íslenski áhrifavaldurinn á sjó

E
inar Már er Snæfellingur af
Hellissandi og segir hann
aldrei annað hafa komið til
greina en að verða sjómaður.

„Pabbi var sjómaður og vélstjóri,
svo voru báðir langafarnir sjómenn
og fleiri frændur. Ég man bara frá
því að ég var lítill að það eina sem
komst að var að ég ætlaði að verða
sjómaður, löngu áður en maður vissi
hvað það var að vinna.“
Draumurinn rættist 2005 þegar

hann komst á sjó á litlum netabát
í Sandgerði. „Svo færði ég mig yfir
á gömlu Kristrúnina, svo Gull-
hólma, Faxaborgina og síðan var
ég á Tjaldinum. Árið 2016 fór ég til
Noregs og var þar í eitt og hálft ár
og kom svo heim aftur. Það er miklu
betra að vera heima. Þegar ég kom
út fann ég að ég var miklu meiri Ís-
lendingur í mér en maður gerði sér
grein fyrir,“ segir hann og hlær.
Það var hins vegar ekki allt eins

og hann hafði ímyndað sér þegar
hann hóf ferilinn. „Mér þótti heldur
fúlt hvernig þetta var orðið og
hvernig hlutirnir hafa þróast frá því
ég byrjaði. Maður hefur misst svo
mikið af því hvernig sjómennskan
var hérna áður fyrr, eins og pabbi
og afi lýstu þessu. Samheldnin og
hvernig viðhorfið til sjómanna hefur
breyst. Lengi vel skammaðist ég
mín fyrir að vera sjómaður, miðað
við hvernig umtalið var um okkur í
þjóðfélaginu. Það er nú sem betur
fer horfið, en núna langar mig að
upphefja sjómennskuna svolítið.
Sjómenn eru máttarstólpi þjóðar-
innar.“
Einar Már hefur verið hluti af

áhöfninni á Huldu GK frá því í
september síðastliðnum, en um er
að ræða stærsta plastbát sem smíð-
aður hefur verið á Íslandi. Trefjar í
Hafnarfirði afhentu bátinn 2021 og
mælist hann 6,7 metra breiður og
11,99 metra langur.

Síminn allt í einu á milljón
En hvernig kom það til að þessi

síkáti sjómaður skráði sig á sam-
félagsmiðilinn Instagram og tók upp
nafnið „Icelandicfisherman“ eða
íslenski fiskimaðurinn?
„Ég hef alltaf verið að taka myndir

og myndbönd, allt frá því ég var
gutti. Hef set inn á Facebook og
svona. Eftir að ég byrjaði með nú-
verandi kærustu minni – hún er sem
sagt pólsk – og ég fór að fara út til
Póllands og hitta fólkið hennar var
svo rosalega mikið verið að spyrja
hvernig sjómannsstarfið væri. Þá
stakk einhver upp á því að ég kæmi

einhverju á Instagram sem hægt
væri að fylgjast með og ég gerði það.
Byrjaði að setja eitt og annað inn.
Þetta voru nokkrir mánuðir þar

sem ég var með einhverja 70 fylgj-
endur. Það var eitt vídeó sem fékk
alveg nokkur þúsund áhorf, svo liðu
nokkrir dagar og ég var eitthvað að
kíkja á þetta og þá voru allt í einu
bara hundrað. Ég hugsaði hvernig
það gæti verið að þetta dytti svona
niður. Þegar ég gáði betur stóð
hundrað k [sem merkir þúsund]. Þá

voru þetta hundrað þúsund og ég
bara vissi ekki hvað. Þá fór þetta
almennilega af stað og síminn var
alveg á milljón,“ útskýrir Einar Már
og hlær.
Það var síðasta sumar sem

fylgjendahópurinn stækkaði ört og
fór úr í kringum tíu þúsund upp
í fimmtíu þúsund, en þeir eru nú
ríflega 54 þúsund. „Mér fannst þetta
ekki endilega neitt merkilegt sem
ég var að setja inn. Þetta voru bara
venjulegar vídeóklippur. Upp úr
þurru rauk áhorfið upp og ég fékk
allt í einu einhverjar milljónir áhorfs
á einhver vídeó.“
Einar Már segir mjög gaman hve

mikla athygli þetta hefur fengið.
„Það var aldrei neitt markmið að
láta þetta verða eitthvað. En það er
skemmtilegt að geta sýnt hvað það
er að vera á sjó. Það hefur komið
svolítið í ljós að fólk úti í heimi
veit ekkert hvað þetta er eða snýst
um. Hversu langir túrarnir eru og
svona.“

Sjóhrifavaldur?
Fiskimaðurnn íslenski er nú með

jafn marga fylgjendur á Instagram
og helstu svokallaðir áhrifavaldar á
Íslandi. Það er því eðlilegt að spurja
hvort hann sé þá formlega orðinn
áhrifavaldur?
„Já, maður tekur því sem kemur

með þessu. Ef fólk vill kalla mig það
er það alveg í góðu lagi. Strákur
sem er með mér á sjó sagði að ég
væri sjóhrifavaldur, hvað sem það
nú merkir,“ svarar Einar Már og
skellir upp úr. „Það er tekið eftir
þessu og það höfðu til dæmis sam-
band við mig um daginn einhverjir
frá Sleipni í sambandi við ferðir á

Langjökli. Svo er einhver kóresk
sjónvarpsstöð sem hafði samband
sem er að gera þátt um íslenska sjó-
menn. Ég er búinn að vera að taka
eitthvað upp fyrir þau og var svo í
viðtali hjá þeim. Að ég sé áhrifavald-
ur, jú ætli það ekki bara!“
Það er ekki sjálfgefið að finna tíma

til að sinna þessu á sjó enda ávallt
nóg um að vera á línuveiðum, ekki
síst þegar fiskast vel. „Ég er minna
að sinna þessu ef það er mikið að
gera, þá stilli ég kannski bara upp
gopro-myndavélinni einhvers staðar
og klippi síðan úr. En það er ekkert

allt of erfitt fyrir mig að vera með
myndavélina á lofti og strákarnir
eru vel skilningsríkir á þessu öllu.
Það er erfiðast að finna tíma til
að klippa og setja inn. Það geri ég
kannski í brælu, þá klippi ég nokkur
vídeó og hendi inn einu og einu.
Svo er með þetta eins og allt annað,
maður missir kannski áhugann
í smá tíma og kemur síðan aftur
seinna.
Eins og ég segi þá var aldrei

ætlunin með þessu að afla fullt af
fylgjendum, mér fannst bara gaman
að sýna fjölskyldu og vinum frá
lífinu á sjó.“

Vilja komast á sjó
Einar Már kveðst hafa tekið

sérstaklega eftir því að mun minni
áhugi sé á sjómannslífinu hér á landi
en úti í heimi. „Þetta eru kannski
90% útlendingar sem fylgjast með
þessu. Svo hefur einn og einn Ís-
lendingur bæst í hópinn.“
Margir á erlendri grundu virðast

sjá tækifæri í að komast á sjó á
Íslandi og fær Einar Már reglulega
fyrirspurnir frá áhugasömum. „Ég
er að fá kannski einhver sex skila-
boð í viku að meðaltali frá hinum og
þessum sem eru að biðja um vinnu
og spurja hvað þurfi til að komast
á sjó. Það eru rosalega margir sem
vilja komast á sjó á Íslandi.“
Ætli þeir átti sér allir á því hvað

það er að vera á línuveiðum í skíta-
kulda?
„Nei, það held ég sko ekki. Ég

er lítið búinn að sýna brælu, enda
erum við lítið á sjó þegar svo er, en
ég held að þeir átti sig engan veginn
á hvað þeir gætu verið að koma sér
út í,“ svarar Einar Már.

Ljósmyndir/Einar Már Kristmundsson

Einar Már Kristmundsson er íslenski fiskimaðurinn eða Icelandicfisherman á
Instagram, þar nýtur hann töluverðra vinsælda, þó mest erlendis.

Af skiljanlegum ástæðum hefur myndefnið vakið athygli.

Það var alls ekkiætlunin að ná einhverri frægð þegar EinarMár Kristmundsson áHulduGKhóf að birtamyndir ogmyndbönd af sjómannslíf-
inu og íslenskum línuveiðumá Instagram,en það varð raunin og hafamilljónir séð efnið semsett hefur verið inn á samfélagsmiðilinn.Þekkja
þúsundir hann nú undir notandanafninu „Icelandicfisherman“ og kveðst hann finna fyrirmiklumáhuga á íslenskri sjómennsku erlendis.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Það getur verið fallegt á sjó en það er hörku vinna og alls ekki fyrir viðkvæma.

Íslenskar línuveiðar eru í aðalhlutverki
hjá fiskimanninum íslenska.



Við stuðlum að
verðmætasköpun í

íslenskum sjávarútvegi

Síldarvinnslan hf | Hafnarbraut 6 | 740 Fjarðarbyggð | Sími 470 7000 | svn@svn.is | www.svn.is
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Stærstu löndunarhafnirnar 2022

24 stærstu löndunarhafnir botnfisks árið 2022, tonn

Heimild: Fiskistofa

Þorskur Ýsa Ufsi
Karfi /

Gullkarfi
Annar

botnfiskur
Samtals

botnfiskur

Reykjavík 17.076 6.251 14.704 8.891 13.365 60.287

Grindavík 21.334 4.316 5.411 1.953 5.152 38.166

Vestmannaeyjar 12.564 6.969 6.512 3.399 3.417 32.861

Grundarfjörður 16.566 4.063 3.005 3.098 3.192 29.924

Rif 19.483 2.495 460 351 2.417 25.206

Hafnarfjörður 9.358 4.493 5.765 2.352 3.215 25.183

Þorlákshöfn 10.001 2.922 4.254 1.565 2.875 21.617

Siglufjörður 13.429 1.573 2.177 582 1.058 18.819

Þorskur Ýsa Ufsi
Karfi /

Gullkarfi
Annar

botnfiskur
Samtals

botnfiskur

Sauðárkrókur 10.006 2.723 2.477 1.520 1.795 18.521

Ísafjörður 9.144 2.436 2.536 1.674 1.286 17.076

Bolungarvík 10.194 1.972 1.450 336 2.164 16.116

Akureyri 8.116 1.252 1.389 881 4.259 15.897

Neskaupstaður 9.464 1.614 1.576 768 1.728 15.150

Dalvík 8.878 1.245 1.868 689 405 13.085

Ólafsvík 8.557 1.844 301 213 1.602 12.517

Sandgerði 6.608 1.559 2.265 223 1.839 12.494

Þorskur Ýsa Ufsi
Karfi /

Gullkarfi
Annar

botnfiskur
Samtals

botnfiskur

Skagaströnd 6.139 1.813 211 74 304 8.541

Hornafjörður 5.460 922 1.226 148 564 8.320

Patreksfjörður 4.357 560 163 133 1.072 6.285

Fáskrúðsfjörður 2.807 704 1.263 434 468 5.676

Seyðisfjörður 3.045 723 673 518 381 5.340

Suðureyri 2.306 697 164 9 774 3.950

Keflavík 2.932 130 65 26 174 3.327

Djúpivogur 2.429 351 162 16 284 3.242

Stærstu löndunarhafnir uppsjávarfisks árið 2022, tonn

Síld Loðna Kolmunni Makríll Samtals

Neskaupstaður 49.673 72.482 49.629 36.993 208.777

Vestmannaeyjar 32.143 103.345 24.359 25.110 184.957

Vopnafjörður 22.233 46.481 39.664 20.548 128.926

Eskifjörður 15.174 46.657 36.571 17.935 116.337

Seyðisfjörður 50.306 28.338 125 78.769

Þórshöfn 18.086 36.342 396 9.940 64.764

Hornafjörður 24.250 26.733 201 7.668 58.852

Akranes 187 40.933 1 41.121

Síld Loðna Kolmunni Makríll Samtals

Fáskrúðsfjörður 4.900 18.955 9.535 7.088 40.478

Reykjavík 6.341 726 18 7.085

Landaður afli í erlendum höfnum 2022
Noregur 4.889 3.061 940 8.890

Danmörk 1.772 3.065 4.837

Færeyjar 4.674 3.448 27 3.170 11.319

REYKJAVÍK tonn

Botnfiskur 60.287

Uppsjávarfiskur 7.085

GRUNDARFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 29.924

SAUÐÁRKRÓKUR tonn

Botnfiskur 18.521

BOLUNGARVÍK tonn

Botnfiskur 16.116
SIGLUFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 18.819

ÓLAFSVÍK tonn

Botnfiskur 12.517

SKAGASTRÖND tonn

Botnfiskur 8.541

SUÐUREYRI tonn

Botnfiskur 3.950

HORNAFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 8.320

PATREKSFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 6.285

DJÚPIVOGUR tonn

Botnfiskur 3.242

VOPNAFJÖRÐUR tonn

Uppsjávarfiskur 128.926

ESKIFJÖRÐUR tonn

Uppsjávarfiskur 116.337

ÞÓRSHÖFN tonn

Uppsjávarfiskur 64.764

KEFLAVÍK tonn

Botnfiskur 3.327

RIF tonn

Botnfiskur 25.206

VESTMANNAEYJAR tonn

Botnfiskur 32.861

Uppsjávarfiskur 184.957

NESKAUPSTAÐUR tonn

Botnfiskur 15.150

Uppsjávarfiskur 208.777

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 5.676

Uppsjávarfiskur 40.478

SEYÐISFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 5.340

Uppsjávarfiskur 78.769

HAFNARFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 25.183

AKRANES tonn

Uppsjávarfiskur 41.121

GRINDAVÍK tonn

Botnfiskur 38.166

SANDGERÐI tonn

Botnfiskur 12.494

DALVÍK tonn

Botnfiskur 13.085

AKUREYRI tonn

Botnfiskur 15.897

ÍSAFJÖRÐUR tonn

Botnfiskur 17.076

ÞORLÁKSHÖFN tonn

Botnfiskur 21.617
21
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1313
101010
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Vest-
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fjörður

Grundar-
fjörður

Reykjavík Rif Grindavík

Landaður þorskafli 2022
Þús. tonn

116 129

185
209

30 33
38

60
Botnfiskur, þús. tonn Uppsjávarfiskur, þús. tonn

Grundar-
fjörður

Vestmanna-
eyjar

Grindavík Reykjavík Eskifjörður Vopna-
fjörður

Vestmanna-
eyjar

Neskaup-
staður

Megninuaf afla síðasta árs landað í tíu höfnum

N
eskaupstaðar var stærsta
löndunarhöfn sjávarfangs
árið 2022 og var þar landað
rúmlega 224 þúsund tonn-

um. Á eftir fylgja Vestmannaeyjar
með rúm 218 þúsund tonn og svo
Vopnafjörður með tæplega 131
þúsund tonn. Þar á eftir fylgja
Eskifjörður og Seyðisfjörður.

Er uppsjávarfiskurinn afgerandi

í þessari röðun. Hann var 93% þess
afla sem landað var í Neskaupstað,
84,6% afla í Vestmannaeyjum,
89,5% afla á Vopnafirði, 98% afla
landað á Eskifirði og 93% afla sem
skip báru til hafnar á Seyðisfirði.
Minnsta vægi uppsjávarafla
meðal hafna þar sem honum var
landað umfram þúsund tonn var í
Reykjavík þar sem hann var 10,5%
landaðs afla.

Um 77% af öllum uppsjávar-
afla er landað í fimm höfnum.

Neskaupstaður var stærsta
löndunarhöfn fyrir síld, kolmunna
og makríl, en mestu loðnunni var
landað í Vestmannaeyjum og nam
aflinn rétt rúmlega 103 þúsund
tonnum eða 23% alls landaðs
loðnuafla.

Af löndunartölunum að dæma er
áberandi hve mikilvægar einstakar
tegundir geta verið fyrir atvinnu-
lífið á einstökum svæðum. Var til
að mynda 42.217 tonnum landað á
Akranesi á síðasta ári. Þar af voru
40.933 tonn loðna. Þá var loðnan
einnig áberandi á Seyðisfirði þar
sem rúmlega 50 þúsund tonnum
var landað af þeim 84 þúsund
tonnum sem þar var landað í heild.

Taka verður tillit til þess að
loðnuvertíðin var óvenju stór
á síðasta ári, nánar tiltekið sú
stærsta í tvo áratugi. Það setur

óneitanlega svip sinn á löndunar-
tölurnar.

Reykjavík stærst í botnfiski
Ef litið er til botnfisktegunda

er Reykjavík langstærsta
löndunarhöfn landsins. 60.287
tonnum af botnfisktegundum var
landað þar á síðasta ári. Næst-
mesta magni af botnfiski var
landað í Grindavík, eða 38.166
tonnum. Þar var jafnframt landað
mesta magni af þorski á landinu,
alls 21.334 tonnum. Alls var
landað 32.861 tonni af botnfiski í
Vestmannaeyjum og er það þriðja
mesta magn á landinu. Aðeins
1.761 tonni af botnfiski var landað á
Vopnafirði.

Sérstaka athygli vekur að 64%
botnfiskafla íslenska fiskiskipaflot-
ans var landað í þeim tíu höfnum

þar sem mestum slíkum afla
var landað. Auk þess var 58% af
þorskafla íslenskra fiskiskipa land-
að í tíu höfnum þar sem mestum
þorski var landað á síðasta ári.

Næstmesta þorskafla á landinu
var landað á Rifi á Snæfellsnesi,
alls 19.483 tonnum. Þriðja mesta
þorskafla var landað í Reykjavík en
þangað skiluðu fiskiskipin 14.704
tonnum af ufsa og 8.891 tonni af
karfa, langmesta magni allra hafna
í þessum tegundum. Þetta skýrist
af því að Brim og Útgerðarfélag
Reykjavíkur eru fyrirferðarmikil í
þessum tegundum.

Þá var landað 13.429 tonnum af
þorski á Siglufirði á síðasta ári –
fimmta mesta þorskafla á landinu,
en aðeins 1.573 tonnum af ýsu.
Mestri ýsu er landað í Vestmanna-
eyjum.

Á síðasta ári var landað 1.436.727 tonnum í ís-
lenskum höfnum og 74% aflans í tíu höfnum. Þá
var 77% af öllum uppsjávarafla landað í fimm höfn-
um og 64% botnfiskafla var landað í tíu höfnum.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is



LAUGARDAGUR 11. FEBRÚAR 2023MORGUNBLAÐIÐ 9

TANGAGATA 1 / 900 VESTMANNAEYJAR / WWW.ISFELAG.IS

Sjávarútvegur kjölfesta atvinnulífs víðaum land

S
jávarútvegurinn hefur lengi
verið undirstöðuatvinnu-
vegur sveitarfélagsins.
Hann hefur þar af leiðandi

mjög mikla þýðingu fyrir Vopna-
fjörð sem samfélag og sveitarfélag.
Umsvif Vopnafjarðarhafnar hafa
sjaldan eða aldrei verið eins mikil
og á síðasta ári. Það skilar sér í
meiri tekjum fyrir sveitarfélagið,
hvort tveggja í hafnargjöldum og
útsvarstekjum sem hefur afleidd
jákvæð áhrif á samfélagið í heild
sinni. Þar að auki fylgir auknum
umsvifum meira líf í bænum,“
segir Sara Elísabet Svansdóttir,
sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps
og hafnarstjóri. Í höfninni var

á síðasta ári landað tæplega 131
þúsund tonnum.
Sara Elísabet segir erfitt að

hugsa sér öflugt samfélag á Vopna-
firði án sjávarútvegs sem jafnframt
er mikilvægur fyrir landið allt.
„Fólk á Vopnafirði sér sig klárlega
sem burðarás í íslensku samfé-
lagi. Tækninni fleygir fram og eru
fiskvinnslur sífellt að tæknivæðast
meir og meir. Með meiri sjálfvirkni
í sjávarútveginum fylgir aukin

krafa um meiri menntun starfs-
fólks og sér yngri kynslóðin aukin
tækifæri þar í góðum störfum.“
Spurð um framtíðarhorfur

greinarinnar á Vopnafirði, segir
hún þær bjartar og bendir meðal
annars á áform um frekari upp-
byggingu fiskvinnslunnar. „Sam-
fara þeirri uppbyggingu er í bígerð
að lengja hafnarkantinn til að
mæta auknum kröfum og tryggja
enn frekar vöxt greinarinnar á

staðnum. Fiskveiðar og ekki síst
uppsjávarveiði getur verið mjög
sveiflukennd og t.d er loðnuveiði
aftur hafin eftir stopp til nokkurra
ára sem er mikið fagnaðarefni.“

Stutt við íþróttir og menningu
Dalvík var í 22. sæti yfir þær

hafnir landsins þar sem mestu var
landað í fyrra, en í því 14. ef litið
er til botnfisktegunda. Þar var
landað þrettán þúsund tonnum af
botnfiski, þar af tæp níu þúsund
tonnum af þorski.
„Sjávarútvegurinn hefur gríðar-

lega mikla þýðingu. Þetta er stór
atvinnugrein hér á Dalvík og okkur
í blóð borin. Þetta er búinn að vera
útvegsstaður alla tíð og hefur tekið
þátt í þróun sjávarútvegsins frá
því að byrjað var að gera út,“ segir
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir,
sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar. Í
sveitarfélaginu Dalvíkurbyggð búa
um 1.860 manns og er þar einnig
að finna hafnirnar á Árskógssandi
og Hauganesi, en þær tóku við
töluvert minna magni.
„Við erum með stóra fiskvinnslu

og útgerð, en einnig öflugar minni
fiskvinnslur og útgerðir sem einnig
skipta okkur máli. Svo eru afleidd
störf sem sinna mikilvægri þjón-
ustu við sjávarútveginn,“ segir hún
og bendir meðal annars á Sæplast
sem dæmi um fyrirtæki sem
byggst hefur upp í kringum sjávar-
útveg og býður íbúum fjölbreyttari
atvinnutækifæri.
„Síðan er það þekkt um allt land

að fyrirtæki sem starfa á stöðum
eins og þessum, hvort sem það er í
sjávarútvegi eða annað, eru óspör
á styrki handa félagasamtökum
og styðja við bakið á íþrótta- og
menningarstarfsemi. Það er ómet-
anlegt,“ útskýrir Eyrún Ingibjörg.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Margföldunaráhrif starfa í sjávarútvegi gera greinina að burðarási í mörgum samfélögum á Íslandi.

Sara Elísabet
Svansdóttir

Í sjávarplássum hring-
inn í kringum landið
reynist sjávarútvegur-
innn hornsteinn í sam-
félagsgerðinni, allt frá
atvinnulífi til að bind-
ast fólkinu sjálfu
órjúfanlegum bönd-
um. Sveitarstjórar
eru sammála um að
sjávarútvegurinn
skipti gríðarlegu máli í
byggðum þeirra. Bæði
fyrir fólk og atvinnulíf.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Eyrún Ingibjörg
Sigþórsdóttir
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Bóndinn semspígsporar umhafnir landsins

Á
sgeir Kristinsson er af
bændum komin í marga
ættliði og starfaði sem
slíkur þar til fyrir nokkrum

árum. Því var alls ekki sjálfgefið að
hann tæki að sér að löggilda vogir
og halda úti skipaskoðun. Það
varð hins vegar raunin og er hann
ásamt samstarfsfólki sínu nú tíður
gestur í höfnum landsins.

Ásgeir sem er menntaður vél-
virkjameistari kveðst hafa starfað í
mörg ár í iðnaði og stóriðju, meðal
annars unnið að byggingarverkefni í
Svartfjallalandi, en einn góðan veð-
urdag vaknaði sú hugmynd hjá hon-
um og Valmundi Árnasyni, sem er
bóndi og rafvirkjameistari, að byrja
að löggilda vogir. Úr hugmyndinni
varð fyrirtækið Löggilding ehf. á
Akranesi. „Við erum búnir að hasla
okkur ágætlega völl og förum orðið á
flestar hafnir á Íslandi og löggildum
hafnarvogir og minni vogir. Þetta
er mjög skemmtileg viðbót, að vera
bóndi og fara að spígspora um flesta
kaja á landinu,“ segir hann.

Löggilding sér hins vegar ekki
bara um vogir. Fyrirtækið fékk
nýverið leyfi Samgöngustofu til að
annast skoðun skipa, en slík skoðun

sem við vorum þegar að gera. Þessi
bransi gengur mjög mikið út á það
að fyrirtæki sé með öflugt og vel
uppsett gæðakerfi, því þetta snýst
allt um að fara rétt og vel að þeim
reglum sem settar eru. Í góðu
samstarfi við Samgöngustofu tókst
okkur að kortleggja hvaða skilyrði
við þurftum að uppfylla og vorum
á mettíma komnir með leyfi til að
skoða skip, um miðjan desember,“
útskýrir Ásgeir.

Skoðun skipa er flókið viðfangs-
efni og er Ásgeir nú sjálfur í þjálfun
til að öðlast skoðunarréttindi.
„Fljótt á litið er þetta einfalt en það
er það alls ekki þegar nánar er að
gáð. Það eru margar tæknilegar
kröfur sem þarf að líta til og hafa
skilning á. Þetta mótar starfshóp-
inn og við þurfum að hafa sérstak-
an tæknistjóra sem er skipatækni-
fræðingur sem yfirfer gögnin með
okkur.“

Hvað er það helsta sem þarf að
skoða?

„Ég myndi fyrst og fremt horfa
til þess hvort búnaðurinn sem
grípa þarf til ef það verður slys
sé til reiðu, hvort hafi farið fram
skoðun á björgunarbát, lyfjakistu
eða slökkvibúnaði. Síðan er það
hvort fjarskipta- og staðsetningar-
búnaður sé til staðar og virki. Oft
er fólk eitt um borð og þess vegna
skiptir svo miklu máli að tæki og tól
séu til staðar og virki. Þetta upplifi
ég að sé aðalverkefnið. En svo eru
auðvitað sérskoðanir á vélbúnaði,
rafmagni og fleira.“

Kenna ekki sjómönnum að veiða
Undanfarið hafa þeir félagar átt

fullt í fangi með að láta vita af sér
og eiga í samskiptum við skips-
eigendur um land allt. „Það sem er
svo merkilegt er að menn spyrja
hverjir hafi komið að vinna hjá okk-
ur því smábátasjómenn vilja hafa
hlutina í öruggum skorðum, þetta
snýst svo mikið um góð samskipti
og traust,“ útskýrir Ásgeir.

Það er nóg að gera í þessari grein
enda um þúsund skráð sjóför hér á
landi sem þurfa slíka skoðun sem
þeir félagar bjóða upp á. „Þessi
bransi virðist vera þannig að mikið
af viðskiptunum er í kringum mars,
apríl og maí – það er meðal annars
vegna strandveiðanna.“

Spurður hvort eigendur skipa
taki því illa að fá athugasemdir
skoðunarmanna, svarar Ásgeir því
neitandi. „Ég hef enn ekki orðið
var við að okkar viðskiptavinir
séu ósáttir við það sem við sjáum.
Það hefur komið mér á óvart að
viðtökurnar eru almennt góðar.
Stundum eru þetta hlutir sem hafa
gleymst eða fólki hefur yfirsést
og þá er fólk þakklátt fyrir að fá
áminninguna.

Það má orða það þannig að það
er auðvitað aldrei gaman að fá
reikning, en þá skiptir máli hvað
þú fékkst í staðinn. Svo lengi sem
þetta er þjónusta sem er rétt af
hendi reidd, þá geta flestir sætt sig
við það. Mér til mikillar ánægju
skilja langflestir að þessi skipa-
skoðun snýst fyrst og fremst um
öryggismál. Það þarf ekkert að
kenna sjómönnum að veiða fisk –
þeir kunna það mætavel – en þetta
er til þess gert að tryggja að þeir
komi heilir heim.“

Engu troðið upp á sjómenn
Öryggismál eru þeim Ásgeiri og

Valmundi hjartans mál þar sem
þeir eru báðir vanir björgunar-
sveitarmenn. „Sjómennska hefur
auðvitað verið þannig í gegnum
tíðina að fólk hefur sætt sig við
ákveðið mannfall, en við erum hætt
því. Skipaskoðun er stórt öryggis-
atriði og við eigum langa sögu af
því, við Íslendingar, að slys verði
á sjó vegna þess að vélbúnaður,
tæki eða tól brást. Við félagarnir
höfum oft komið að sjóslysum
sjóslysum í tengslum við okkar
björgunarsveitastarf. Það hefur
náðst undraverður árangur í að
fyrirbyggja alvarleg slys á sjó, en
það er bara vegna þess að bransinn
sjálfur vill það. Það er engu troðið
upp á sjómenn.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Trausti Sigurgeirsson, starfsmaður Löggildingar, og Ásgeir Kristinsson, annar eigandi fyrirtækisins.

Morgunblaðið/Alfons Finnsson

Fjöldi skráðra sjófara
þarfnast árlega skoðun til
að ölast haffærnisskírteini.

Ásgeir Kristinsson
er af bændum kom-
in í marga ættliði og
starfaði sem slíkur
þar til fyrir nokkrum
árum. Því var alls ekki
sjálfgefið að hann
tæki að sér að lög-
gilda vogir og halda
úti skipaskoðun. Það
varð hins vegar raun-
in og er hann ásamt
samstarfsfólki sínu nú
tíður gestur í höfnum
landsins.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

ELDVARNAR-
FATNAÐUR

ELTAK sérhæfir sig
í sölu og þjónustu

á vogum

Bjóðum MESTA úrval
á Íslandi af smáum
og stórum vogum

þarf að fara fram til að sjóför öðlist
haffærnisskírteini.

Tóku stökkið
„Annað þeirra tveggja fyrirtækja

sem hafa helst verið í þessu, að

skoða skip og báta, hætti að sinna
því því síðastliðið haust. Við fréttum
af þessu og vildum kanna þennan
möguleika, en áttuðum okkur á því
að það stígur enginn inn í þetta
fullskapaður. Það þarf að vera með

þjálfað fólk, en allt í einu vorum
við komnir í samtal við fyrrverandi
starfsmenn fyrirtækisins sem hætti.
Réðu þeir sig í vinnu hjá okkur.

Við ákváðum bara að stíga skrefið
og þetta féll bara mjög vel að því



Við erum stolt að stuðla að
verðmætasköpun í

íslenskum sjávarútvegi

HVALUR
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ELTAK sérhæfir sig
í sölu og þjónustu

á vogum

Bjóðum MESTA úrval
á Íslandi af smáum
og stórum vogum

Aðóbreyttu engin loðnaánæsta ári

A
lþjóðahafrannsóknaráðið
(ICES) hefur í upphafsráð-
gjöf sinni lagt til að engin
loðna verði veidd á vertíð-

inni 2023/2024 og byggist hún á
magni ókynþroska loðnu í haust-
mælingu 2022. Vert er að veita því
athygli að mælingin sem um ræðir
var svo frábrugðin fyrri mælingum
að ákveðið var að halda í aukaleið-
angur í desember síðastliðnum.
Hafrannsóknastofnun hafði í

október lagt til að hámarksafli á
yfirstandandi vertíð yrði ekki meiri
en 218.400 tonn og byggði það á
niðurstöðum bergmálsmælinga
á loðnustofninum á tímabilinu
27. ágúst til 29. september. Var
ráðgjöfin töluverð vonbrigði þar
sem upphafsráðgjöf gerði ráð fyrir
400.000 tonnum, en hún var veitt á

grundvelli magns ókynþroska loðnu
í haustmælingum 2021.
Fyrrnefnd aukamæling í desember

skilaði ekki marktækum niðurstöð-
um þar sem loðnan hafði ekki hafið
göngu sína og hélt sig enn undir haf-
ísnum. Var því ekki hægt að endur-
skoða ráðgjöf Hafrannsóknastofn-
unar vegna yfirstandandi vertíðar á
þeim grundvelli. Héldu síðan fimm

skip til vetrarmælingar á loðnu-
stofninum 23. janúar síðastliðinn, að
undangengnum könnunarleiðangri
rannsóknaskipsins Árna Friðriks-
sonar. Gat Hafrannsóknastofnun í
kjölfarið endurskoðað ráðgjöf sína
um hámarksafla á yfirstandandi
loðnuvertíð og var hún hækkuð um
57 þúsund tonn í 275.705 tonn.
Alls falla 182 þúsund tonn í hlut

íslenskra loðnuskipa sem er rétt
rúmur þriðjungur af afla skipanna á
síðustu vertíð en hann var umfram
521 þúsund tonn. Áætlað er að
yfirstandandi loðnuvertíð skili um
30 milljörðum króna í útflutnings-
tekjur.
Ráðgjöf um hámarksafla á næstu

vertíð gæti breyst á grundvelli
haustmælingar 2023.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Mikill mismunur var á
mælingum Hafrann-
sóknastofnunar á
stærð loðnustofnsins.

Upphafsráðgjöf um
engar loðnuveiðar
á næsta fiskveiðiári
byggist á þeirri mæl-
ingu sem talin var kalla
á aukamælingu í des-
ember vegna misræmis
milli mælinga.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Loðnuvertíðin aðeinsnokkurra viknagluggi

V
ið notum mikið rafmagn í
okkar vinnslu og mikið ólag
búið að vera á því í janúar.
Við erum búin að vera á

kolmunna í janúar og hefur gengið
mjög vel hjá félaginu. Þennan tíma
höfum við verið á varaaflinu og
keyrt á olíu. Það er verið að skerða
rafmagn til verksmiðjanna í tíma
og ótíma, stöðugt verið að breyta
og gefa út nýjar skerðingar. Þetta
er bara ástandið sem við búum við.
Kerfið okkar nær bara ekki að anna
þessu. Mér skilst það hafi verið
einhverjar bilanir sem orsaka þetta,
kerfið okkar er ekki betra en það,“
segir Páll.
Hann tekur fram að það að félagið

fái ekki nægt rafmagn hafi ekki háð
rekstrinum. „En það er ótækt að
vera á olíu og fá ekki það rafmagn
sem við óskum eftir. Eftir því sem ég
kemst næst er þetta aflskortur en
ekki orkuskortur, þetta hefur áhrif
áflutningskerfið en verið er að flytja
raforku suður vegna bilana þar.“
Augljóst er að það fylgi því meiri

kostnaður að keyra varaafl á olíu og
ekki síst er það óumhverfisvænna.
Páll segir það þó ekki einu ókosti
olíunnar. „Við erum búin að aðlaga
verksmiðjurnar að rafmagni og
með sjálfbærni að leiðarljósi. Þetta
er bara nýtt ástand sem þarf að
bregðast við og við erum einmitt
að fjárfesta mikið í nýjum búnaði
fyrir varaflið um þessar mundir. Það
virðist bara vera nauðsynlegt eins
og staðan er og málin eru að þróast,
enda þurfum við að tryggja okkar
rekstarröryggi. Án orku gerum við
lítið.“

Ná sem mestu til manneldis
Aðspurður kveðst Páll ekki eiga

von á því að verkfall bílstjóra hafa
áhrif á olíunotkun félagsins. „En
loðnuvertíðin er að byrja og það
er mikið í húfi. Héðan í frá er um
að ræða um það bil einn mánuð,
kannski fimm vikur og vonandi

sex. Ég á von á
því að þessari
loðnuvertíð ljúki
á bilinu 15. til 20.
mars. Við eigum
töluvert eftir að
veiða á þessum
tímapunkti
og veður mun
skipta sköpum.
Við erum að

keppa við tímann fram að því að
loðnan hrygnir og svo er þetta bara
búið.“
Nokkrar vikur til stefnu er ekki

langur tími með tilliti til þess að
innan við 10% af kvótanum hefur
fengist upp úr sjó. Eftir á að veiða
töluvert magn. Stöðuna má rekja til
þess hve seint 57 þúsund tonna við-
bótarkvóta var bætt við leyfilegan
hámarksafla vertíðarinnar. Þá hefur

veðrið séð til þess að loðnuskip hafa
legið við bryggju.
„Við förum í þessa vertíð með það

fyrir augum að ná sem mestu af
loðnunni í manneldi en í fyrra fór
mjög mikið í mjöl og lýsi,“ útskýrir
Páll og bendir á að útgefin loðnu-
kvóti á síðustu vertíð hafi verið
óvenju mikill.

Brjálað veður
„Það er búið að vera brjálað veður

og allur flotinn í landi en nú eru
skipin að tínast út, meira að segja
norsku skipin líka. Þeir mega ekki
veiða sunnar en við ákveðna línu
eins og þekkt er og geta því ekki
elt loðnuna suður með landinu eins
og við gerum. Skipin okkar fóru á
miðin miðvikudagskvöld í stuttum
veðurglugga fyrir helgi. Við höfum
væntingar um að ná loðnu sem er

að ganga upp á grunnið. Við erum
komin á það stig að fara að veiða
loðnuna í grunnnót og fara með
hana í gegnum uppsjávarfrystihúsið,
flokka og vinna,“ segir Páll.
Spurður um horfurnar á mörk-

uðum fyrir afurðirnar, svarar Páll
að erfitt sé að segja til um það. „Við
höfnum okkar föstu kaupendur
og frystum bæði hrygnu og hæng.
Hrygnu fyrir Japansmarkað og
hæng fyrr Austur-Evrópumarkað.
Þegar líður á vertíðina, í mars, för-
um við að einbeita okkur að hrogna-
skurði og frysta hrogn og bindum
miklar vonir við að það gangi vel.“
Eskja hefur lagt áherslu á

uppsjávarveiðarnar sem fram-
kvæmdastjórinn viðurkennir að
geti verið mjög sveiflukenndar.
Spurður hvort þetta skili nægum
verkefnum fyrir starfsfólkið, svarar

hann: „Þegar vertíðir eru þá erum
við með starfsfólk til skemmri tíma,
en þess á milli reiðum við okkur á
fastan kjarna. Þetta eru starfsmenn
sem kemur til okkar aftur og aftur
á þessar vertíðir. Loðnuvertíðin er
í ferbúar og mars, svo kemur mak-
rílvertíð í júlí, ágúst og september.
Þegar það er unnið á vertíð er unnið
allan sólarhringinn, en þá er ekki
endilega unnið alla daga, en það fer
eftir því hvernig gengur að veiða
hverju sinni.“

Ljósmynd/Eskja

Aðalsteinn Jónsson SU-011 er eitt uppsjávarskipa Eskju og kemur til með að reyna við loðnuna a vertíðinni.

Páll Snorrason

Loðnuvertíðin er í startholunum en þó er stutt eftir af vertíðinni og megnið af 180 þúsund tonna loðnukvóta enn ónýttur.
Margar afurðastöðvar sem taka við aflanum eru nú háðar olíu þar sem ekki fæst afhent nægt rafmagn. Þá hefur leiðinda-
veður strítt útgerðunum og segir Páll Snorrason, framkvæmdastjóri Eskju, ávallt mikla spennu í loftinu þegar loðnuvertíð
er að hefjast en það sé háð veðurfarinu hvernig muni ganga að ná kvótanum á þeim tíma sem eftir er.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is Fyrst og

fremst upp-
sjávarútgerð
Eskja er fjölskyldufyrirtæki á
Eskifirði en hét áður Hraðfrysti-
hús Eskifjarðar. Fyrirtækið var
stofnað 8. maí 1944 í því skyni
að skjóta styrkum stoðum undir
fábreytilegt atvinnulíf bæjarins.
Félagið hefur vaxið og dafnað
í áranna rás og starfsmenn
fyrirtækisins eru í dag um 100
talsins.

Eskja leggur áherslu á upp-
sjávarútgerð og fer með 8,8% af
aflaheimildum í loðnu, 19,2% í
kolmunna, 9,6% í makríl og 8,5%
í norsk-íslenskri síld. Þá gerir
fyrirtækið út skipin Aðalstein
Jónsson SU-11, Jón Kjartansson
SU-111, Guðrúnu Þorkelsdóttur
SU-211 og Jón Kjartansson
SU-311.

Fyrirtækið rekur fiskimjöls-
verksmiðju og háþróaða uppsjáv-
arvinnslu. Nýtt uppsjávarfrysti-
hús Eskju er 7.000 fermetrar að
stærð og býr yfir vinnslugetu
upp á 900 tonn á sólarhring. Þá
er vinnslugeta fiskimjölsverk-
smiðjunnar um 1.000 tonn á
sólarhring.
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Egersund Ísland var stofnað árið 2004 og hefur síðan þá framleitt og þróað veiðarfæri og búnað til uppsjávarveiða.
Egersund Ísland er hluti af Egersund Group sem stofnað var árið 1952. Egersund og dótturfyrirtæki þess eru leiðandi
fyrirtæki á sviði framleiðslu og þróunar veiðarfæra.

www.egersund.is

OKKAR HÆFNI – ÞINN HAGUR

Tryggðusér stærraþjónustusvæðiBergen-véla

Í
janúar síðastliðnum sinnti
skipa- og véladeild Héðins yfir-
halningu aðalvélar grænlenska
togarans Polar Nattoralik, sem

er af gerðinni B33:45 frá Bergen
Engines, auk þess sem öðrum
viðhaldsverkefnum var sinnt.
Rögnvaldur Þ. Höskuldsson,

deildarstjóri skipa- og véladeildar
Héðins, segir nú
bundnar vonir
við að frekari
verkefni berist
fyrirtækinu er
snúa að viðhaldi
véla frá Bergen
Engines. „Við
gerðum núna í
janúar samn-
ing við Bergen
Engines um

stærra þjónustusvæði og þannig
fáum við til okkar þjónustu við
Grænland og Færeyjar, en vorum
áður bara með Ísland.“
Hann segir samninginn eiga sér

nokkra forsögu. „Við erum um-
boðsaðilar fyrir norska fyrirtækið
Kongsberg maritime en flest skip
sem Kongsberg hefur verið að
teikna og hanna eru yfirleitt með
búnað sem þeir framleiða – meðal
annars spil, stýrisvélar, gíra og
skrúfur. Kongsberg var með samn-
ing við Bergen Engines um einka-
rétt á sölu véla frá þeim og voru
því einnig ávallt vélar frá Bergen
Engines í skipunum sem Kongsberg
hannaði,“ útskýrir Rögnvaldur.
Rolls Royce, eigandi Bergen

Engine, selur hins vegar félagið 31.
desember 2021 og var kaupandinn
breska félagið Langley Holdings.
Við þessa breytingu er samningn-
um um einkarétt Kongsberg á sölu

véla frá Bergen sagt upp. Þetta
hafi veitt tækifæri fyrir Héðin til að
færa út kvíarnar.
Rögnvaldur kveðst aðspurður

ekki geta spáð því hversu mikið af
verkefnum bætist við vegna samn-
ingsins. „Við erum svo nýkomin
með þetta þjónustusvæði fyrir
Bergen-vélar að við erum enn að
setja okkur í samband við útgerð-
irnar og afla tengiliða. Það er held-
ur ekki skylda að koma til Héðins ef
maður er með Bergen-vél á þessu
þjónustusvæði, en þetta opnar á
marga möguleika fyrir okkur. Þegar
þarf að senda eitthvað með skipi
erum við með vikulegar siglingar
frá Íslandi til Grænlands og Fær-
eyja. Það tekur mun lengri tíma að

fá sendingar frá Noregi til Færeyja
eða Grænlands. Það þarf þá að fara
um einhverja flækju nema menn
sendi hluti með flugi.“

Þjónustað fjölda skipa
Skipa- og véladeild Héðins

hefur mikið verið í vélarupptökum
undanfarin misseri og eru verk-
efnin víða. „Við erum að fara til
Kanada í mars í togara sem heitir
New Foundland Victor. Það hefur
verið í þjónustu hjá okkur vegna
þess að það er Kongsberg-skip. Það
er líka Íslendingur sem er tækni-
stjóri útgerðarinnar og þeir hafa
leitað til okkar með allt sitt. Þeir
hafa reyndar ekki komið hingað,
heldur sendum við starfsmenn
frá okkur í vélarupptekt þar og
í uppfærslu á stýribúnaði. Svo
erum við að fá til okkar Ilivileq,
sem landar oft hér á landi. Þetta
er Kongsberg-skip sem kemur til
okkar í mars.
Við vorum með kanadískan

togara hjá okkur í nóvember fram í
desember í svakalegri spil-yfirhaln-
ingu. Hann var með Brattvaag-spil
frá Kongsberg – glussaspil ekki raf-

magnsspil – þetta er gamalt skip.
Það var verið að taka alla mótora í
gegn, þrjár togvindur og rörskipti
og fleira. Þetta er útgerð með tvo
togara sem við höfum verið að
þjónusta. Það er búið að vera nóg
að gera og verður áfram,“ staðhæf-
ir Rögnvaldur. Vert er að taka fram
að þessi upptalning er langt í frá
tæmandi.
Spurður hvað það er sem veldur

því að erlend skip leiti í eins
miklum mæli og raun ber vitni til
Héðins, svarar Rögnvaldur: „Við
fáum alveg að heyra að þeir sem
við þjónustum eru mjög ánægðir.
Svo er bara með okkur Íslendinga
að þegar við tökum svona verkefni
að okkur þá bara reddum við þessu.
Það er til dæmis miklu erfiðara að
sækja til Norðmannanna, þeir geta
stundum verið ósveigjanlegir.
Okkar viðskiptavinir eru mjög

ánægðir að við getum aðstoðað
við að útvega hluti sem við erum
kannski ekki sjálfir með. Þeir eru
sáttir með að fá mjög skjót svör
og hafa beint samband við okkar
sérfræðinga, geta sent okkur mynd
ef eitthvað er að til dæmis.“

Ljósmynd/Héðinn hf.

Yfirhalning aðalvélar Polar Nattoralik var umfangsmikið verkefni.

Rögnvaldur Þ.
Höskuldsson

Nóg hefur verið um að
vera hjá skipa- og véla-
deild Héðins að undan-
förnu og má gera ráð
fyrir að verkefnalistinn
lengist á næstunni þar
sem fyrirtækið hefur
tryggt sér samning um
mun stærra þjónustu-
svæði fyrir Bergen-vélar.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Ljósmynd/Freire Shipyard

Polar Nattoralik er stórglæsilegur grænlenskur togari.
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voru ung. Ekki er spurning hvort
fjölskyldan hafi verið ánægð að fá
Þórð í land eftir öll þessi ár. „Já, allir
ánægðir með það. Alla vega eftir
þetta ár,“ svarar hann og hlær.

Stefndi alltaf á vélstjórann
Það er erfitt að skilgreina ná-

kvæmlega hvenær Þórður hóf
sjómannsferilinn, en hann – eins
og eflaust margir í sjávarbyggð-
um landsins – byrjaði sem tíu ára
pjakkur að halda til veiða með föður
sínum á trillu.
Fyrsti túrinn á togara var árið

1970 á Hafliða SI. Sótti hann sjóinn
að sumri en skóla á veturna. Hafliði
hafði fylgt Siglfirðingum um langt
skeið, en júlí 1951 keypti bæjarsjóður
Siglufjarðar gufuknúna síðutogar-
ann sem smíðaður hafði verið fyrir
Hrímfaxa og Sviða hf. í Hafnarfirði
1948. Eftir rúmlega tveggja áratuga
þjónustu fyrir Siglfirðinga sökk
Hafliði að morgni 9. janúar 1972 er
hann lá bundinn við bryggju.
Þórður hefur verið á fleiri sigl-

firskum togurum í gegnum ferilinn
og fátt eðlilegra, enda fæddur og
uppalinn Siglfirðingur. „Ég var á
Sigluvík SI og vélstjóri á Dagnýju SI
þegar ég var búinn með fyrstu tvo
bekkina,“ segir hann.
En var það ávallt ætlunin að verða

vélstjóri? „Já ég held það. Pabbi var
nú vélstjóri og ég ákvað að fara í vél-
stjóradeildina sem hafði verið sett
upp á Siglufirði. Þar tók ég fyrstu
tvo bekkina, tók smá hlé til að fara
á sjó og svo fór ég suður og kláraði
vélskólann 1980,“ rifjar Þórður
upp. Var hann um tíma á Ara Birni
RE-54 sem Sæfinnur gerði út frá
Reykjavík.

Góður hópur á Sólberginu
Árið 1986 festi Sæberg hf. á Ólafs-

firði kaup á Merkúri RE-800 sem
var í eigu Ríkisábyrgðasjóðs. Skipið
fékk nafnið Mánaberg og Þórður
fékk pláss um borð. Sæberg hf. og

Þormóður Rammi hf. á Siglufirði
sameinuðust svo árið 1996 og hafði
Þórður því starfað hjá útgerðinni í
36 ár þegar hann lét af sjómennsk-
unni í desember síðastliðnum.
Á þeim tíma sem Þórður sótti sjó-

inn tóku togarar miklum breyting-
um. „Aðbúnaðurinn fyrir áhöfnina
hefur breyst mest finnst mér. Ef
maður ber saman togara 1970 og
nýtt skip í dag þá er aðbúnaður
áhafnarinnar mesta byltingin og svo
allar tækninýjungarnar. Sólbergið

er svo gríðarlega stórt að um borð
eru þrjár setustofur og það er
kyrrðarherbergi þar sem menn geta
setið og spjallað. Þetta er allt notað.
Þetta er rosalega fullkomið skip með
flotta vinnslulínu, til dæmis með
vatnsskurðarvél og fleira. Ef maður
myndi ganga af síðutogaranum 1970
inn í svona togara væri það eins og
að koma inn í geimskip.“
Spurður hvort það sé alltaf jafn-

einfalt að halda góðri stemmingu
um borð, svarar hann: „Já, það er

það. Menn náttúrlega rífast og svo-
leiðis, alveg eins og annars staðar.
Það er aldrei neitt ósamkomulag,
slagsmál eða læti. Þetta er yfirleitt
bara saklaust kýt.“ Góður og sam-
heldinn hópur hefur verið um borð í
Sólberginu að sögn Þórðar.
Þórður lætur ekki deigan síga þó

sjósókninni sé lokið og var síðasta
verkefni hans um borð í Sólberginu
að fylgja eftir upptöku á aðalvél
skipsins. Nú er það eftirlit með
skipasmíðunum í Tyrklandi.

Vélstjórinn áSólbergi kvaddi á toppnum

Þ
órður er nýkominn heim frá
Tyrklandi þegar blaðamaður
nær af honum tali. Hann
hefur ekki setið verkefnalaus

frá því að sjómennskunni lauk og
sinnir nú eftirliti fyrir hönd Ramma
hf. vegna smíða nýs ísfisktogara af
smærri gerð sem nú fer fram í Tyrk-
landi, en gert er ráð fyrir að skipið
verði afhent í haust. Spurður hvort
honum þyki verkefnið skemmtilegt,
svarar hann því játandi. „Það er
ágætt. Það eru sömu slagsmálin og
þegar var verið að smíða Sólbergið,
ég var um 11 mánuði í Tyrklandi þá.
Það hefur ekkert breyst þar, það er
alveg sama þvargið.“
Það er óhætt að segja að Þórður

hafi lokið 52 ára sjómannsferli á
toppnum er hann steig í síðasta sinn
frá borði þann 15. desember síðast-
liðinn. Þann morgun kom frystitog-
arinn Sólberg ÓF-1, sem Rammi hf.
gerir út, til Siglufjarðar með um
600 tonn af þorski, 130 tonn af ufsa
og 100 tonn af ýsu. Að þessum afla
meðtöldum hafði á síðasta ári verið
landað yfir 12 þúsund tonnum úr
skipinu og var aflaverðmæti ársins
rúmir sjö milljarðar króna, mest
allra íslenskra togara frá upphafi.

Mun ekki sakna sjómennskunni
Spurður hvernig hafi verið að

ljúka ferlinum á Íslandsmeti, svarar
hann: „Það er frábært að slútta
þar. Ég held ég sé ekki að segja
ósatt þegar ég segi að Sólbergið
sé aflahæsti togari í Norðurhöfum,
að Norðmönnum og Færeyingum
meðtöldum.“ Þórður kveðst ekki í
vafa um hverju það er að þakka að
þessum árangri hafi verið náð. „Það
er samspil allra þátta, bæði áhafnar
og búnaðar, og ekki síst frábærra
vélstjóra,“ segir hann og skellir
upp úr. „Skipið er líka mjög gott og
öflugt,“ bætir hann við.
Hann segist ekki hafa áhyggjur af

því að hann muni sakna sjómennsk-
unnar og viðurkennir að þessi langa
fjarvera frá fjölskyldunni geti verið
erfið, sérstaklega þegar börnin

Ljósmynd/Björn Valdimarsson

Gunnar Sigvaldason útgerðarmaður
og Þórður Þórðarson yfirvélstjóri hafa
verið vinir og samstarfsmenn til 36 ára.

Ljósmynd/Hjalti Gunnarsson

Síðasta verk Þórðar um borð í Sólbergi var að fylgja eftir allsherjarupptekt á aðalvél skipsins.

Siglfirðingurinn og vélstjórinn Þórður Þórðarson lauk sínum síðasta túr í desember síðastliðnum og kveðst ganga
sáttur frá borði eftir 52 ára feril á togurum. Ekki kom að sök að ferlinum lauk einnig á metári í aflaverðmætum, en
Sólberg ÓF náði á síðasta ári meiri aflaverðmætum en nokkur íslenskur togari hefur áður gert.
Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is



Við erum stolt að stuðla að
verðmætasköpun í

íslenskum sjávarútvegi
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Spáir því að verð fari lækkandi

Í
slandssaga rekur fiskvinnslu
sem sérhæfir sig í þorski, ýsu og
steinbít, framleiðir bæði ferskar
og frystar afurðir sem seldar eru

bæði á Ameríku- og Evrópumarkað.
„Mér sýnist vera pressa á verð í

Ameríku til lækkunar. Það er auð-
vitað verðbólga þar eins og annars
staðar. Evrópa hefur verið mjög
treg til að taka við þeim hækkunum
sem menn áttu von á. Maður hefur
kannski skilning á því þegar efna-
hagsástandið er svona eins og það er
alstaðar, að menn þola ekkert miklar
verðhækkanir. Mér hefur fundist
vera pressa á verð niður á við,“ svar-
ar Óðinn beðinn um að rýna í horfur
á mörkuðum.
Óvenju hátt verð hefur verið á

erlendum mörkuðum um nokkurt
skeið og náðist hæsta verð á þorski á
innlendum fiskmörkuðum undan-
farna tólf mánuði í desember síðast-
liðnum er fengust hátt í 900 krónur
fyrir kílóið.
Hefur toppnum þegar verið náð í

afurðaverði? „Já. Verðhækkunin fer
ekki öll til baka en ég held að það sé
óhjákvæmilegt að það eigi sér stað
einhver leiðrétting á markaðnum.“

Veruleg hætta á skorti
Leyfilegur hámarksafli í þorski

á yfirstandandi fiskveiðiári er 206
þúsund tonn, sem er um 6% minna
en fiskveiðiárið á undan. Frá fisk-

veiðiárinu 2019/2020 hefur aflamark
í þorski verið skert um 24%.
Spurður hvort stefni í að skortur

verði á hráefni til vinnslu þegar líður
á sumar í ljósi kvótaskerðinganna,
svarar Óðinn að nokkur óvissa sé í
þeim efnum. „Menn eru að einhverju
leyti að búa í haginn með því að
takmarka veiðar. Þegar skerðingar
koma svona oft eins og við höfum
orðið fyrir þá er þetta svolítið
mikið magn sem er tekið úr. Það
er veruleg hætta á því að það verði
skortur þegar líður á sumarið. Þá
ætti strandveiðin að koma inn, en
hún var svo sem inni í fyrra og hún
verður líklega á sama stað og hún
var þá.“
Íslandssaga gerir út yfirbyggða

beitingavélarbátinn Einar Guðnason
ÍS-303 en samhliða fær vinnslan
hráefni frá bátum í eigu útgerðar-
aðila á Suðureyri.
„Ég held að það sé orðið sammerkt

hjá okkur öllum sem erum í rekstri
á þessum bátum að það er verið að
stýra veiðunum. Það er bara þannig
og menn eru að reyna að láta þetta
duga í lengri tíma,“ útskýrir hann.

Árið byrjaði vel
Árið hefur byrjað ágætlega hjá

Einari Guðnasyni og tókst bátnum
að landa rúmlega 168 tonnum í janú-
ar í tólf róðrum. Meðalafli í róðri var
þannig 14 tonn en mesti afli í stökum
róðri í janúar var 19,5 tonn.
„Það byrjaði fínt í janúar, svo

hægði nú á því í lok mánaðarins. Svo
er búinn að vera erfiður tími síðustu Morgunblaðið/Golli

„Ég held að það sé óhjákvæmilegt að
það eigi sér stað einhver leiðrétting á
markaðnum,“ segir Óðinn Gestsson.

Stýra hefur þurft sókninni mjög markvisst í
kjölfar endurtekins niðurskurðar í útgefnum
aflaheimildum og er Íslandssaga á Suðureyri
engin undantekning, að sögn Óðins Gestssonar,
framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Hann spáir því
að fiskverð fari lækkandi og að hætta sé á hráefn-
isskorti þegar líður á árið.
Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Ljósmynd/Trefjar ehf.

Íslandssaga gerir út bátinn Einar Guðnason ÍS frá Suðureyri. Báturinn var smíðaður af Trefjum árið 2021.

Þ
að sem er sérstakt með þessa ráðstefnu er
að þátttakendur eru æðstu stjórnendur fyr-
irtækja í sjávarútvegi og fiskeldi. Þeir eru
samankomnir á einn stað og eru aðgengi-

legir. Það er öðruvísi en til dæmis á sjávarútvegs-
sýningunum í Barselóna eða Boston, því þar eru
stjórnendurnir aðallega að hitta viðskiptavini
sína. Þeir koma til Bergen til að hittast og ræða
saman, hér eru einnig töluvert af fjárfestum,
frumkvöðlum og fulltrúum alþjóðlegra ráðgjaf-
ar- og miðlunarfyrirtækja,“ segir Andre Akse,
framkvæmdastjóri NASF-málþingsins.
Hann segir NASF sérstaklega hannað fyrir að

tengja saman stjórnendur og þá sem eru í fram-
línu þróunar greinanna. „Fjárfestar og frumkvöðl-
ar fá með málþingi sem þessu beint aðgengi að
þeim stjórnendum fyrirtækja sem taka ákvarð-
anirnar. Þannig styttast boðleiðir sem ýta undir
frekari nýsköpun og þróun í greininni.“

Allt það nýjasta í eldi
„Þessari ráðstefnu má eiginlega skipta í tvo

þætti, annars vegar fjárfestingahluta og hins
vegar markaðshluta. Í fjárfestingahlutanum eru
það kynningar á vegum stærstu félaganna sem
skráð eru á markað. Síðan fer fram fullt af fund-
um milli fjárfesta og þessara fyrirtækja á meðan
ráðstefnan fer fram. Það er miðlunar- og ráðgjaf-
arfyrirtækið Pareto sem stendur fyrir þessum
hluta ráðstefnunnar,“ útskýrir Akse.
Hann segir nýjung að þessu sinni að sérstakur

hluti málþingsins er helgaður nýjum eldisaðferð-
um þar sem fyrirtæki sem stunda landeldi og
úthafseldi hafa eigin málstofu.
„Við teljum að eldi mun aukast enn meira á

heimsvísu. Þess vegna höfum við einnig komið
á málstofunni NASF Tech. Þar verða hrað-

stefnumót með á þriðja tug frumkvöðlafyrirtækja
og stofnana. Hugsunin er að fjárfestar og fyrir-
tæki sem vilja fá yfirsýn yfir allt það nýjasta sem
er að gerast á sviði vísinda og tækniþróunar geta
fengið snögga kynningu á öllum helstu straumum.
Síðan geta þeir sem vilja fá frekari upplýsingar í
framhaldinu átt einkafund með þeim fyrirtækjum
eða stofnunum,“ segir Akse.

Stjórnendur 400 fyrirtækja
Hann bendir á að einnig eru málstofur sem snúa

að botnfiski, uppsjávarfiski og rækju. „Á þessu
sviði hafa fulltrúar breskra fyrirtækja skipt okkur
miklu máli því þar eru fyrirtæki sem nýta mjög
margar ólíkar tegundir og það hefur sett svip
sinn á ráðstefnuna. Meðal annars halda fulltrúar
Hilton Seafood og Young´s Seafood erindi.“
Um er að ræða alþjóðlegan viðburð og sóttu

900 æðstu stjórnendur 400 fyrirtækja Bergen
heim þegar NASF fór síðast fram. Yfir helmingur
þátttakenda kemur frá löndum utan Noregs, að
sögn Akse. „Flestir eru frá Evrópu, en við erum
með nokkrar kynningar frá Asíu, meðal annars
mun forstjóri Thai Union vera með kynningu og
kynning verður frá Japan í tengslum við uppsjáv-
artegundir. Það skal þó taka fram að okkur hefur
stundum reynst erfitt að finna augljósa tengingu
við Asíu á sviði útgerðarstarfsemi, en við teljum
að það séu frekar tækifæri þegar kemur að eldi.
Við fáum góða þátttöku frá Kanada og Banda-

ríkjunum, gert er ráð fyrir að forstjóri American
Seafood flytji erindi. Þá mæta einnig fulltrúar
eldisfyrirtækja í Síle og í Grikklandi. […] Þá mætir
ávallt hópur Íslendinga og teljum við sérstaklega
mikilvægt að auka samstarf við eldisgreinina á
Íslandi.“

Lykilfólk hittist í 18.sinn í Bergen

Ljósmynd/NASF

Andre Akse segir málþingið í Bergen
vera vettvang sem veiti stjórnend-
um aukna innsýn í helstu strauma í
sjávarútvegi og fiskeldi.

Sérstakt málþing um sjávarfang í Norður-Atlantshafi, North Atlantic Seafood Forum (NASF), fer
fram í 18. sinn í Bergen í Noregi 7. til 9. mars næstkomandi. Um er að ræða stærstu ráðstefnu
fyrir leiðtoga í sjávarútvegi og fiskeldi á heimsvísu og er markmiðið að veita þeim innsýn í helstu
strauma á mörkuðum, svo sem í nýsköpun, viðskiptaþróun, fjármálum og efnahagsmálum.
Gunnaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

tíu dagar,“ segir Óðinn og vísar til
veðurfarsins. „Það má eiginlega
segja það að veðrið hafi tafið okkur í
sjósókninni. Hann var á sjó miðviku-
dag og svo hægði aftur um kvöld.
Þokkalegt veður var í dag [fimmtu-
dag]en svo spáð vitlausu veðri á
föstudag og laugardag [í dag], en allt
í lagi á sunnudag.“
Hann segir „þetta reddast“ hugar-

farið vera ríkjandi vegna ástandsins.
„Þetta er bara spurning hve dug-
legir menn eru að skjótast út á milli
lægða,“ útskýrir hann og hlær. Einar
Guðnason náði líka góðum afla á
miðvikudag, heil 20 tonn.
Veðurfarstruflanrinar hafa þó ekki

haft mikil áhrif á ganginn í vinnsl-
unni enn um sinn. „Það er búið að
fella úr einn dag frá áramótum sem
var mánudagruinn síðasti (í þessari
viku) Annars hefur þetta hangið
saman.“



Við erum þátttakendur í
verðmætasköpun í

íslenskum sjávarútvegi



18 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 11. FEBRÚAR 2023

ELTAK sérhæfir sig
í sölu og þjónustu

á vogum

Bjóðum MESTA úrval
á Íslandi af smáum
og stórum vogum

Breytt umgjörð kerfisins
Starfshóparnir leggja áherslu á að
aukið gagnsæi sé til þess fallið að
skapa traust og segja að gagnsæi
sé ábótavant í íslenskum sjávar-
útvegi. Samkvæmt tillögunum
ættu öll viðskiptimeð aflaheimild-
ir að vera háð skráningu í opinn
gagnagrunn og hvetja á útgerðir
til þess að skrá sig ámarkað. Jafn-
framtætti að sundurliða tekjur og
framlegð í reikningsskilum eftir
tegundumef útgerð veiðir fleiri en
eina.
Mikilvægt er að tryggja gagnsæi

aðmati starfshópanna og leggja
þeir til að tekin verði upp bættmið-
lun rauntímaupplýsinga til stjórn-

valda umeignarhald útgerða, svo
og eigna- og stjórnunartengslmilli
þeirra. Einnig að upplýsingar verði
færðar í rafrænan gagnagrunn
stjórnvalda og samstarf stofnana á
þessu sviði verði eflt.
Þá er lagt til að skilgreining á

tengdumaðilum vegna kvótaþaks
verði samræmdþví sem gildir á
öðrum sviðum efnahagskerfisins
(þrengra en nú er), samhliða því
að gera ríkari kröfu umupplýs-
ingaskyldu til þeirra semnjóta
nýtingarréttar. Auk þess að tekin
verði upp önnur viðmið umhá-
markshlutdeild í aflaheimildumog
tengda aðila í sjávarútvegi.

Tilgangur strandveiða verði skýrari
Opnað er á leiðir til að tryggja
strandveiðum auknar aflaheim-
ildir og sveigjanlegri skilyrði til
sjósóknar í bráðabirgðatillögum
starfshópanna. Vakin er athygli á
að markmið strandveiðikerfisins
geta verið af ólíkum toga og er
meðal annars bent á almennan
aðgang að auðlindinni, að þjóna
nýliðum sem vilja leggja fiskveiðar
fyrir sig, auka líf í höfnum um allt
land og örva atvinnustarfsemi í
sjávarbyggðum.
Leggja starfshóparnir til að

markmið strandveiða verði skerpt
og endurskoðað. Jafnframt að mat
verði lagt á árangur ólíkra mark-
miða sem hægt er að stefna að með
kerfi af þessum toga.
Telja starfshóparnir eins og fyrr

segir að skoða þurfi að afnema
almennan byggðakvóta og bæta
honum við þá hlutdeild sem fer
í sértæka byggðakvóta og/eða
strandveiðar. Auk þess sem endur-
skoða þurfi skel- og rækjubætur
sem og línuívilnun, jafnvel afnema
þessi réttindi og bæta þeim við þá
hlutdeild sem fer í sértæka byggða-
kvóta og/eða strandveiðar.
Er þess vegna lagt til að við

breytingar á strandveiðikerfinu
verði sérstaklega hugað að fyrir-

komulagi sem hámarkar orkunýt-
ingu. Fullyrt er að 14 klukkustunda
úthaldstakmörkun, eins og er í
gildandi fyrirkomulagi, vinni gegn
slíkum markmiðum.
Lagt er til að sett verði strangari

skilyrði um gæði í meðhöndlun á
fiski við strandveiðar og að fræðsla,
menntun, þjálfun og endurmenntun
strandveiðimanna um gæðamál

verði aukin. Auk þess að taka eigi
til skoðunar að tryggja „samræmd
gæði í meðhöndlun fisks við strand-
veiðar, t.a.m. blóðgun og kælingu,
t.d. með rekjanlegri mælingu á
hitastigi aflans á sjó“. Þá er meðal
bráðabirgðatillagna að skerða
veiðiheimild þeirra strandveiðibáta
sem skila ekki afla með ásættanleg
gæði.

Morgunblaðið/Alfons Finnsson

Strandveiðibátur kemur til hafnar á Arnarstapa á síðasta ári.

Leggja til umfangsmiklar kerfisbreytingar

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Starfshópar stefnumótaverkefnisins Auðlindin okkar hafa kynnt 60 bráðabirgðatillögur um breytingar á íslensku fiskveiðistjórnunarkerfi.

Á síðasta ári var hrundið af stað umfangsmiklu stefnumörkunarverkefni undir heitinu „Auðlindin okkar“. Snýr verkefnið að því
að móta heildstæða sjávarútvegsstefnu fyrir Ísland og var markmiðið sagt „hagkvæm og sjálfbær nýting sjávarauðlinda í sátt
við umhverfi og samfélag“. Skipuð var stór samráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu sem og fjórir starfshópar til að kortleggja
áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi og tengdum greinum. Í janúar skiluðu starfshóparnir 60 bráðabirgðatillögum til Svandísar
Svavarsdóttur matvælaráðherra. Voru þær birtar á vef stjórnarráðsins og formlega kynntar almenningi á miðvikudag síðastliðinn.
Tillögurnar eru komnar mislangt og leggja starfshóparnir áherslu á að þær séu enn í vinnslu.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Áfram stýrt með kvóta
Lagt er til að stjórnun fiskveiða
með aflamarkskerfi, einnig þekkt
sem kvótakerfi, sem byggist á út-
hlutun veiðiheimilda á grundvelli
ráðgjafar Hafrannsóknastofn-
unar um hámarksveiði, verði
viðhaldið. Slíkt kerfi er sagt
hafa skilað aukinni hagkvæmni
og hagsæld, sem og tryggt aukið
skipulag allrar virðiskeðjunnar
þannig að betri afli komi að landi
réttum tíma.
Þá er lagt til að unnið verði

að því að einfalda og samræma
löggjöf á sviði fiskveiðistjórnun-
ar í ein heildarlög og lögfesta í
stjórnarskrá ákvæði um fisk-

veiðiauðlindina sem sameign
þjóðarinnar.
Í tengslum við fiskveiðistjórn-

unarkerfið leggja hóparnir
einnig til tilfærslu almenns
byggðakvóta, afnám 5,3% kerf-
isins og að nýta afraksturinn til
uppbyggingar dreifðra byggða,
endurskoðun skel- og rækjubóta
sem og línuívilnun. Jafnframt er
lagt til að sértækum byggðakvóta
verði ráðstafað til byggða þar sem
veiðar og vinnsla eiga framtíð fyr-
ir sér auk þess sem tekið verði til
skoðunar hvort, hvar og hvernig
sé heppilegt að koma á kerfi með
svæðisbundnum nýtingarrétti.

Unnið að
auknu
jafnrétti
Starfshóparnir telja að átak
og vitundarvakningarverkefni
um konur til sjós hafi skilað
takmörkuðum árangri og vilja
að fundið sé áhugasamt út-
gerðarfélag til að taka þátt í að
„kvenna/kvára“ fyrsta togar-
ann í íslenskum sjávarútvegi
þannig að konur eða kvár séu að
minnsta kosti 30% starfsfólks
um borð. Jafnframt ætti að
hvetja fyrirtæki í sjávarútvegi
til að auglýsa laus störf í sjávar-
útvegi.
Jafnframt telja þeir að skoða

verði að útvíkka gildissvið lög-
gjafar um kynjakvóta í stjórnum
þannig að skyldan nái til hags-
muna- og félagasamtaka yfir
ákveðinni stærð og kveði þannig
á um að eitt kyn (karl, kona eða
kvár) skuli ekki vera hærra
hlutfall en 60% stjórnar.
Lagt er til að haldið verði áfram
að greina stöðu kvenna í sjávar-
útvegi, auk þess sem greiningin
verði útvíkkuð yfir á öll kyn,
kynhneigð og innlendan sem
erlendan uppruna.

Opna á
fyrningu
og uppboð
aflaheimilda

Útreikningar veiðigjalda eru
ógagnsæir og flóknir að mati
starfshópanna sem telja að ein-
faldur og gagnsær útreikningur
geti aukið sátt um gjaldtöku
fyrir afnot af sjávarauðlindinni.
Jafnframt telja þeir að hækk-
un veiðigjalds kynni að leiða
til meiri sáttar um íslenskan
sjávarútveg en nú ríkir, en vekja
þeir þó athygli á að tryggja þurfi
samkeppnishæfni útgerða sem
eru í harðri samkeppni á alþjóð-
legummörkuðum.
Lagt er til að veiðigjald

verði hækkað og ákveðið með
reglubundnum hætti sem kr./
kg hverrar tegundar, auk þess
að gjaldið verði innheimt við
löndun og er viðruð hugmynd
um að ákvörðun veiðigjalds gæti
verið tekin með svipuðu sniði og
ákvörðun skiptaverðs og tæki
mið af afkomu sjávarútvegs á
hverjum tíma.
Sé það ekki fýsilegur kostur

ætti að taka upp árlega fyrningu
aflaheimilda, að mati starfs-
hópanna. Gert er ráð fyrir því
að fyrndar aflahlutdeildir verði
seldar jafnóðum aftur á markaði
eða á uppboði. Starfshóparn-
ir setja þó þann fyrirvara að
rannsaka þurfi áhrif upptöku
fyrningaleiðar vandlega.



Við erum þátttakendur í
verðmætasköpun í

íslenskum sjávarútvegi
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Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, húseiningar fráAlgeco,
færanlega starfsmannaaðstöðu frá EuroWagon, gámar og vöruskemmur fráBOS,
vörulyftur fráMaber og skemmur fráHallgruppen.

 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

StólpiGámar
fyrir atvinnulífið

Rakaskiljur og blásara fráHeylo, rykvarnarkerfi fráZIPWALL,
og parket-og vinilklippur fráBULLET TOOLS.


