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Á árunum 2011 til 2019 
veitti Rannís samtals 
2,5 milljarða króna 
í styrki til sjávarút-
vegstengdra verkefna.

Guðsteinn Bjarnason

gudsteinn@fiskifrettir.is

Guðmundur H. 
Gunnarsson, nýsköp-
unarstjóri hjá Skinn-

ey-Þinganesi á Hornafirði, 
hvetur öll fyrirtæki í sjávar-
útvegi til nýsköpunar. Hann 
segir óbreytt ástand vera 

„versta ástand sem öll fyrirtæki 
geta verið í“. Það sé þjóðarbú-
inu „mjög mikilvægt að við 
séum alltaf að leita lausna til 
að verða skilvirkari“. Sindri 

Sigurðsson, verkefna- og þró-
unarstjóri hjá Síldarvinnsl-
unni, tekur í sama streng en 

leggur áherslu á að í þessum 
efnum eigi það við, eins og  
víðar, að þolinmæði er dyggð.

Þeir tóku þátt í sjávarútvegs-
erindi á vegum Þekkingarseturs 
Vestmannaeyja þriðjudaginn 
19. janúar, en setrið hefur nú 
um nokkurt skeið efnt reglulega 
til erinda um ýmis málefni er 
tengjast sjávarútvegnum. 

Kolbrún Bjargmundsdóttir, 
sérfræðingur hjá Rannís, fjall-
aði þar um Rannís-styrki fyrir 
sjávarútveg og ræddi einnig um 
skattafrádrátt rannsókna- og 
þróunarverkefna.

Milljarðar
Hún sagði sjóðinn hafa stækk-
að verulega og er hann núna 
þrír milljarðar.

„Hvað sjávarútveg áhrærir 
þá hafa verkefni tengd honum 
hlotið um 20 prósent styrk-
veitinga úr sjóðnum á árunum 
2011 til 2019, og raunar meira 
til því sumt af því fellur undir 
aðra flokka svo sem verslun og 
þjónustu eða heilbrigðistækni 
og lækningatæki,“ sagði hún.

„Heildarfjármagnið til sjávar-
útvegstengdra verkefna á þessu 
árabili nemur nærri 2,5 millj-
örðum króna.“

Guðmundur segir að lengst 
af hafi sjávarútvegurinn staðið 
aðeins til hliðar við fyrirtæki 
sem stunda nýsköpun af krafti 
en lausnir frá þeim hafi síðan 
komið inn í sjávarútveginn. Til 
þess að sjávarútvegsfyrirtækin 
geti sjálf tekið þátt í nýsköpun 
á markvissan hátt þurfi þau 

„að læra ákveðið tungumál og 
skilja eðli nýsköpunar“.

Hann segir það ákveðið 
vandamál að fyrirtæki hafi 
ekki „aðgengi að þekkingu til 
að byggja undir nýsköpun inn-
an fyrirtækjanna“.

Krísustjórnun
„Það er svolítið þannig að ís-
lenskur sjávarútvegur er ekki 
staðlaður iðnaður, í grunninn 
erum við að tala um krísu-
stjórnun. Við vitum stutt fram í 
tímann. Það eru margar breyt-
ur. Fólkið sem velst þarna inn 
er gott í snöggum ákvörðunum 
og að bregðast við breyttum 
aðstæðum.“

Þetta sé nokkuð sem sjávar-
útvegsfyrirtæki þurfi að bæta 
úr og hafi verið að bæta úr hjá 
sér, þau þurfi þá hreinlega „að 
búa til eigin þekkingu til að 
geta stundað eigin nýsköpun. 
Svo þarftu að hafa eitthvert 
tengslanet og þú þarft að byggja 
upp bakland innan fyrirtækj-
anna.“

Trúin á að þetta geti skil-
að árangri þurfi síðan að vera 
fyrir hendi innan fyrirtækisins, 
allt frá efstu yfirstjórn og niður 

Öll fyrirtæki stundi nýsköpun

Þetta er svolítið sósíalískt  
en ef þetta virkar þá hagnast 
þjóðfélagið í raun miklu meira 
heldur en ef allir eru að velta sér 
upp úr sömu körfunni.

Möguleikar í uppsjávarveiðum og 
vinnslu eru miklir og hafa fyrirtæki í 

þeirri grein stofnað með sér félag til að 
sinna nýsköpunarstarfi. Bylting hefur 

orðið í vinnslu á uppsjávarfiski sem nú 
fer að stórum hluta til manneldis.

 aðsEND MYND
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úr. Auk þess verði fyrirtækin 
að „geta komið með þolinmótt 
fjármagn inn í þetta og svo þurfa 
þau að þora að ráðast á hlutinn“.

Svolítið sósíalískt
Þeir Guðmundur og Sindri 
minntust báðir á Félag upp-
sjávariðnaðarins, sem er sam-
starfsvettvangur uppsjávarfyr-
irtækjanna um rannsóknar- og 
þróunarstarf.

„Þar er kannski verið að 
reyna að setja á blað verkefna-
pakka sem samanstanda jafn-
vel af mörgum verkefnum hver, 

en þau eiga síðan alveg eftir að 
mótast í einhverjar áttir,“ sagði 
Sindri. „Verkefnið sem slíkt er 
bara teiknað upp mjög gróft en 
undir því geta svo verið mörg 
verkefni. Ég held að svona verk-
efnapakkar með flóru af fyrir-
tækjum gefi mjög góða línu út 
í bæði háskólasamfélagið og 
þetta rannsóknarsamfélag.“

Hann segist gera sér von-
ir um að þetta form geti ýtt 
þessari þróun eitthvað lengra 
á veg. „Þá er það líka spurn-
ingin hvað eiga fyrirtækin 
sjálf að vera að rannsaka þegar 
samgangur milli fyrirtækja er 
er í raun dálítið mikill. Ef þú 
tekur bara fiskimjölsverksmiðj-
ur, en þær eru átta eða níu. Eiga 
þær allar að fara að rannsaka 
sama hlutinn? Það eru svona 
praktískt atriði sem þarf að 
fara í. Það er hægt að búta 
niður svona verkefni og það 
er þá hægt að dreifa þeim þá á 
milli fyrirtækjanna og sérhæfa. 
Þá njóta allir í raun og veru 
ávaxtanna. Þetta er svolítið 
sósíalískt en ef þetta virkar 
þá hagnast þjóðfélagið í raun 
miklu meira heldur en ef allir 
eru að velta sér upp úr sömu 
körfunni.“

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

nýsköpun í verki

Rannís hefur styrkt fjölmörg nýsköpunarverkefni á 

undanförnum árum, þar á meðal þau sem hér eru talin:

klumbuskurðarvélin frá Curio
n  Curio ehf. hlaut tvisvar árið 2019 styrk frá Rannís fyrir 

þróun og markaðssókn klumbuskurðarvélarinnar CURio 

C-5010. Vélin á að koma í veg fyrir sóun þegar klumba er 

skorin af fiski við framleiðslu á fiskflökum.

ljósvarpa til rækjuveiða
n  optotog hefur fengið styrk til að þróa ljósvörpu til 

rækjuveiða, sem á að koma í veg fyrir botnáhrif, minnka 

óæskilegan meðafla og jafnframt draga úr orkunotkun 

við togveiðar. Verkefnið hefur verið unnið í samstarfi við 

Hafrannsóknastofnun, Nýsköpunarmiðstöð og Háskólann 

í Reykjavík.

Hagnýting marglyttu
n  anna Morris fékk á síðasta ári styrk frá Rannís til að 

vinna kollagen og lífvirk efni úr marglyttu með nýstárleg-

um aðferðum. Nota á færanlegar verksmiðjur til þess að 

framleiða frosinn próteinmassa sem vinna mætti úr snyrti-

vörur og fæðubótarefni. Mikið vatnsinnihald hefur gert 

marglyttur lítt áhugaverðar til meðhöndlunar og nýtingar 

auk þess sem fjöldi þeirra er árstíðabundinn.

fiskgreinir
n  Hafrannsóknastofnun hefur fengið styrk til að þróa tæki 

sem gefur í rauntíma upplýsingar um tegunda- og stærðar-

samsetningu afla sem er að safnast í fiskivörpupoka. ljós 

og lasertækni skannar fiskinn framann við vörpupoka 

og hugbúnaður í tækinu greinir gögnin strax og kemur 

upplýsingum til skipsins í rauntíma.

Ég held að svona 
verkefnapakkar með 
flóru af fyrirtækjum 
gefi mjög góða línu 
út í bæði háskóla-
samfélagið og þetta 
rannsóknarsamfélag.
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