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Verðlaunaverkefni
Verið er að hanna ör-
yggishjálma fyrir sjó-
menn með nútímaleg-
um samskiptabúnaði. 
Hönnunin er hluti af verk- 
efni í nýsköpunarnámi 
við Háskólann í Reykja-
vík.  » 2

næsta stóra skref
Stærsta mögulega fram-
lag Faxaflóahafna til loft-
lagsmála er talið liggja í 
styrkingu landtenginga 
skipa. Skref í þá átt eru í 
undirbúningi.  » 9

Álaveiðibann
Gefin hefur verið út 
reglugerð um bann við 
álaveiðum. Sérfræðingur 
telur bann óþarft.  » 5

Samdráttur í verðmætasköpun
D

regið hefur saman með íslenskum 
sjávarútvegi og erlendum samkeppn-
isfyrirtækjum á síðustu árum. Á sama 

tíma og dregið hefur úr stuðningi við 
rannsóknir og nýsköpun hérlendis hafa 
mörg erlend sjávarútvegsfyrirtæki innleitt 

íslenska tækni í sinni starfsemi. Þetta er 
mat Arnljóts Bjarka Bergssonar, sviðstjóra 
hjá Matís.

Arnljótur fer fyrir því sviði innan Mat-
ís sem fæst við innleiðingu og áhrif rann-
sókna og nýrrar tækni á matvælaiðnaðinn. 

Hann segir að haustið 2017 hafi verið hvatt 
til þess að stefnt yrði að fimmföldun þeirra 
verðmæta sem unnin eru úr sjávarfangi. 
Sú umræða hafi síðan þá frekar snúist um 
fiskveiðistjórnunarkerfið, eða umgjörðina 
frekar en starfsemi greinarinnar.  » 6-8

Tilkynnt var í vikunni að Engey RE 1 sé að hverfa úr rekstri HB Granda en skipið hefur verið selt til Rússlands. Eftir eru tvö skip af þessum nýsmíðum fyrirtækisins – 
Akurey og Viðey. Mynd/Þorgeir Baldursson
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Sjávarútvegserindi Þekk-
ingarseturs Vestmanna-
eyja hafa vakið athygli 
innan sjávarútvegsins þar 
sem tekið er á mörgum 
áhugaverðum málum 
sem brenna á greininni 
en líka mörgu öðru.

GUÐjÓn GUÐMUnDSSOn
gugu@fiskifrettir.is

Þ
ekkingarsetur Vestmanna-
eyja hefur frá því í febrú-
ar 2018 staðið fyrir erind-

um um málefni sjávarútvegsins 
í hverjum mánuði að sumar-

m á n u ð u n u m 
undanskildum. 
Erindin eru nú 
orðin 13 tals-
ins en það sem 
vekur ekki síst 
athygli er fjöl-
breytni þeirra 
því jafnt hef-
ur verið fjallað 
um veiðar og 

vinnslu, markaðssetningu, fisk-
veiðistjórnunarkerfið, starfsemi 
einstakra fyrirtækja o.fl.

Getur stuðlað að nýsköpun
Hrafn Sævaldsson, nýsköpun-
ar- og þróunarstjóri Þekkingar-
setursins, segir þennan hluta 
starfseminnar skila aukinni 
þekkingu inn í greinina, hún get-
ur stuðlað að nýsköpun og síðast 
en ekki síst sé ákjósanlegur vett-
vangur til skoðanaskipta og sam-
skipta aðila innan greinarinnar. 
Fyrsta erindið flutti Valur Boga-
son, forstöðumaður Hafrann-
sóknastofnunar í Vestmannaeyj-
um, 22. febrúar 2018 og bar það 
heitið Netarall og hafsvæðið í 
kringum Eyjar.

Þá hefur Sigurgeir Brynjar 
Kristgeirsson, framkvæmda-

stjóri Vinnslustöðvarinnar, fjall-
að um markaði VSV, markaðs- 
starf fyrirtækisins, stöðu og 
horfur á mörkuðum og nýja 
markaði, Þorsteinn Sigurðsson, 
sviðsstjóri uppsjávarlífríkis hjá 
Hafrannsóknastofnun, fjall-
aði um rannsóknir á loðnu, Ey-
þór Björnsson fiskistofustjóri 
fjallaði um Fiskistofu í nútíð 
og framtíð, Róbert Guðfinnsson 
fjallaði um nýsköpun, markaðs-
setningu og framtíðina, Daði 
Már Kristófersson, umhverf-
is- og auðlindahagfræðingur, 
fjallaði um veiðigjöld og svo má 
áfram telja. Nú síðast, 27. maí, 
flutti Eyjamaðurinn Óskar Sig-
mundsson, framkvæmdastjóri 
Marós í Þýskalandi, erindi um 
tækifæri fyrir fyrirtæki í Eyj-

um á erlendum mörkuðum, 
fullvinnslu, vörumerki og fram-
tíð fiskvinnslu á Íslandi.

Samtal fremur en framsögur
Erindin eru öll tekin upp í mynd 
og eru þau aðgengileg á  vef Þekk-
ingarseturs Vestmannaeyja.  Ljós-
myndir, glærur og stutt yfirlit er 
einnig aðgengilegt eftir hvert er-
indi. Slóðin er http://www.setur.
is/gagnasofn/erindi/sjavarutvegs-
erindi/.

Fyrirkomulagið á erinda-
flutningnum í Þekkingarsetr-
inu er einfalt og þægilegt fyrir 
flesta. Þau eru haldin í nýlegu og 
glæsilegu húsnæði Þekkingar-
setursins á Ægisgötu alveg við 
höfnina og húsið opnar 11.45. 
Hrafn segir að strax þá streymi 

að áhugasamir og boðið er upp á 
súpu og brauð fyrir og á meðan 
erindið er flutt sem hefst kl. 12. 
Rúmlega 100 sjávarútvegstengd-
um aðilum er boðið á erindin 
og þekkjast að jafnaði um 30-40 
manns boðið.  Mest hafa 60 hlýtt 
á erindi. Hrafn segir að áhersla 
sé lögð á að hafa erindin óform-
leg og miðað er við að hvert er-
indi taki í kringum 40 mínútur 
í flutningi. Það sé gert til þess að 
ganga ekki á hádegishlé þeirra 
sem eru við vinnu en gefa samt 
rými fyrir spurningar og svör 
meðan á fyrirlestrinum stendur. 
Með þessu fyrirkomulagi verð-
ur í rauninni fremur um samtal 
að ræða en einungis framsögur 
og það skili sér jafnt í líflegum 
og skapandi umræðum og sé til 

þess fallið að breiða út þekkingu 
til fagaðila innan sjávarútvegs-
ins.

„Við byrjum alltaf stundvíslega 
kl. 12 og hættum stundvíslega kl. 
13.  Ef áhugi er fyrir hendi þá geta 
áhugasamir aðilar rætt við flutn-
ingsmann erindisins að erindi 
loknu.  Oft á tíðum hafa fyrirtæk-
in líka boðið viðkomandi í heim-
sókn og það hefur skapað góðar 
tengingar.“

Hlé er gert á erindunum yfir 
sumarið og í haust, en nú þegar 
er farið að setja niður erindi í 
haust.   Eyjamaðurinn Gústaf 
Baldvinsson, framkvæmdastjóri 
Ice Fresh Seafood, dótturfyrir-
tækis Samherja, fjallar þá um 
sölu og markaðssetningu á fiski 
út um víða veröld.

  Samtal um sjávarútveginn í Þekkingarsetri Vestmannaeyja

Breiðir út þekkingu um sjávarútveg

  Russian Fishery með nýja landvinnslu í Múrmansk

Ný vinnslulína Russian Fishery frá Marel
Russian Fishery, einn stærsti 
framleiðandi bolfisks í Rúss-
landi, í samstarfi við Agama 
Group, lýkur uppsetningu á 
nýrri landvinnslu í Múrmansk í 
september sem búin verður með-
al annars vatnskurðarvélum frá 
Marel.

Fyrirtækið mun vinna þorsk 
og aðrar tegundir í vinnslunni. 
Búnaðurinn í vinnslunni grein-
ir byggingu fisksins áður en 
hann sker hann í hágæðaflök 
en auk þess verður framleiddur 
marningur í vinnslunni. Fram-

leiðslugetan verður 50 tonn af 
tilbúnum afurðum úr þorski 
og ýsu á dag. Verksmiðjan mun 
skapa 200 ný störf. Heildarfjár-
festingin er um 700 milljón-
ir rúblna, rúmir 1,3 milljarðar 
króna.

Landvinnslan er byggð á 
grunni svokallaðs fjárfestinga-
kvóta rússneskra stjórnvalda 
sem veitir fyrirtækjum viðbótar-
kvóta sem endurnýja skipaflota 
sinn og/eða vinnslur. Í samræmi 
við þetta mun Russian Fishery 
fá viðbótarkvóta upp á 1.800 

tonn af þorski og 500 tonn af ýsu 
í fyrjun árs 2020.

Önnur vinnsla upp á 
25 tonn á dag

„Verksmiðjan verður orðin starf-
hæf á þessu ári og hágæðavörur 
frá okkur farnar að sjást í hillum 
verslana í Múrmansk og versl-
unarkeðjum vítt og breitt um 
landið,“ sagði Fedor Kirsanov, 
forstjóri Russian Fishery, í sam-
tali við IntraFish.

„Þróun fullkominnar vinnslu 
í Rússlandi hefur í för með sér 

stóraukið gæðaeftirlit í öllu 
framleiðsluferlinu, ný störf og 
auknar tekjur, meðal annars 
vegna útflutnings á unnum vör-
um í stað útflutnings á hráefni.“

Auk þessarar verksmiðju ráð-
gerir Russian Fishery að reisa 
aðra vinnslu fyrir þorsk og ýsu í 
Múrmansk með framleiðslugetu 
upp á hið minnsta 25 tonn af til-
búnum afurðum á dag. Russi-
an Fishery er á meðal þriggja 
stærstu framleiðenda bolfisks 
í Rússlandi. Stefnumörkun  
fyrirtækisins lýtur að því að 

auka framleiðslu á unnum sjáv-
arafurðum meðal annars með 
endurnýjun skipaflotans, smíðí 
nýrra hátæknivæddra ofur-
togara og nýrra landvinnslna.

 » gugu@fiskifrettir.is

fedor Kirsanov, forstjóri Russian  
fishery.  Mynd/gugu

Vestmannaeyjar eru ein mikilvægasta fiskihöfn Íslands en þar eiga fræði- og þekkingarleit einnig sinn sess.  Mynd/Óskar P. Friðriksson

Hrafn  
Sævaldsson.
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