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Hafið er sú auðlind
– Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Föðurland vort hálft er hafið
helgað þúsund feðra dáð
þangað lífsbjörg þjóðin sótti
þar mun verða stríðið háð.
Þessar ljóðlínur í sálmi Jóns
Magnússonar koma mér í hug á
hátíðisdegi sjómanna sem hafa valið
hafið sem vinnustað sinn.
Ég óska sjómönnum og öðrum þeim
sem vinna við útgerð og fiskvinnslu til
hamingju með daginn.
Í gegnum áranna rás hafa störf
sjómanna og annarra sem um hafið
fara tekið miklum stakkaskiptum
og breyst til hins betra. Samt sem
áður kjósa færri en áður að stunda
sjómennskuna. Margt kemur þar til,
ekki síst langar fjarverur frá fjölskyldu
og oft á tíðum erfið og kalsöm vinna.
Sjómennskan gefur hins vegar líka
mörgum manninum þá lífsfyllingu
og gleði sem allir sækjast eftir,
sjómennskan er þeim í blóð borin eins
og sagt er.
Auðæfum heimsins er misskipt en
flestar þjóðir eiga þó einhverja auðlind
sem öðrum fremur skapar möguleika

viðkomandi þjóðar til lífsviðurværis.
Íslendingar eru lánssamir hvað þetta
varðar; eiga bæði land sem býður
upp á fjölbreytta möguleika og svo
hafið sem í gegnum aldirnar hefur
verið nýtt af landsmönnum. Hafið
gaf matinn og frá hafinu fengu
Íslendingar afurðir sem seldar voru á
erlendri grundu. Enn í dag og jafnvel
aldrei fremur en einmitt nú, stóla

landsmenn á hafið og sjómennina
sem veiða þann afla sem skapar
nauðsynlegan gjaldeyri á erfiðum
tímum þjóðarbúsins. Þegar allt um
þrýtur er hafið sú auðlind sem Ísland
byggir afkomu sína á.
Það hlýtur að vera hverjum
manni mikið umhugsunarefni þegar
krafist er viðræðna og samninga
við aðrar þjóðir um þetta fjöregg
þjóðarinnar. Hvort og þá hvenær
slíkar viðræður fara fram skal ósagt
látið en ítrekað skal að engan þarf
að undra þótt hjartað í brjósti
Íslendingsins slái hratt þegar gengið
er að samningaborði með pappíra og
skjöl og fjallað skal um yfirráðarétt
okkar og nýtingu annarra á þeirri
auðlind sem er undirstaða sjálfstæðis
þjóðarinnar og framtíðar hennar.
Sagan virðist fyrnast fljótt.
Þorskastríð Íslendinga, barátta fyrir
því að ná rétti okkar yfir landhelginni
var unnið í mörgum orrustum og sú
síðasta var háð fyrir rúmum fjörutíu
árum. Þótt fjörutíu ár séu ekki langur
tími í þjóðarsögu, er það nokkuð
langur tími af ævi hvers manns.

Stríðið og þessar orrustur lifa því
aðeins í minni þeirra sem komin eru
undir fimmtugt. Hjá öðrum lifa sagnir
og lesinn fróðleikur um þessi átök
um landhelgina sem bæði fóru fram í
fundarsölum stjórnmálamanna og á
hafinu sjálfu. Þorskastríð Íslendinga
eru hjá sumum hjúpað ævintýraljóma
þar sem Íslendingar fóru með sigur af
hólmi gagnvart stórþjóð, - heimsveldi
sem ætlaði sér þó að sigra og beitti
til þess tólum og tækjum sem
voru langtum öflugri en þau sem
Íslendingar höfðu úr að spila. Einnig
þá voru úrtöluraddir sem töldu að
ekki mætti setja í hættu samstarf
okkar og samninga við sömu þjóðir í
óskyldum málum þó svo lífsafkoma
og sjálfsforræði þjóðarinnar á
auðlindum sínum væri í húfi. Það
var ekki hvað síst dugmiklum
sjómönnum okkar að þakka að sigur
vannst í landhelgisstríðunum.
Landverkafólkið, íbúar
sjávarbyggðanna áttu þar einnig
stóran hlut að máli. Fiskimiðunum
okkar megum við aldrei fórna fyrir
stundarhag. Í gegnum aldirnar hefur

Fiskimennirnir og hafnarmannvirkin
breyttu Reykjavík úr bæ í borg
Það er eðlilegt þá litið er til
sögunnar að Sjómannadagurinn og
Reykjavíkurhöfn (nú Faxaflóahafnir)
hafi sameinast um útihátíðahöld
fyrstu helgina í júní (Hafnardag
og Sjómannadag) undir merkjum
Hátíðar hafsins, enda var það
sjósókn og hafnaraðstaða sem ullu
straumhvörfum í sögu þjóðarinnar.
Við tilflutning fólks úr sveitum til
sjávarplássa mynduðust samfélög
sem byggðu allt sitt á sjósókn og
sjávarfangi. Mikil erfiðisvinna var
við að koma afla bátanna í land þar
sem engin hafnaraðstaða var og lauk
skútuöldinni án þess að þilskip gætu
lagst að bryggju í Reykjavík.
Árið 1918 voru á annan tug togara
gerðir út frá Reykjavík og þá fluttu
sérstakir vatnsbátar drykkjarvatn út
í skipin og margir „löndunarbátar“
fluttu í land varning og fisk úr skipum
sem lágu á ytri höfninni.
Á árunum 1913 til 1917 var unnið
við hafnargarð á Örfiriseyjargranda
þar sem áður var ekki farið út í
Örfirisey nema á fjöru. Í byrjun ársins
1918 var komin 200 metra löng
bryggja sem markaði straumhvörf

varðandi vinnu við löndun og meðferð
aflans.
Mikið vatn hefur til sjávar
runnið og landfylling orðin mikil og
fjölmörg fyrirtæki með starfsemi
á Grandanum. Enda þótt fjölmörg
fyrirtæki á sviði viðskipta og verslunar
hafi þar starfesmi eru enn um 60%
fyrirtækjanna tengd sjávarútvegi á
einn eða annan hátt. Hátíð hafsins
verður haldin á Grandanum nú árið
2009.

Eftir nokkrar umræður um staðsetningu hátíðahaldanna var ákveðið
að þau halda þau á svæði í og við
Sjóminjasafnið Víkina og að syðri
enda Bakkaskemmu og á Bótabryggju.
Hátíðarhöldin fara því fram við
eina stærstu útgerðarhöfn landsins,
Reykjavíkurhöfn. Þar fer löndun
alls sjávarafla fram á bryggjum
við Grandagarð, þar eru fjölmörg
fiskvinnslufyrirtæki og vinnsla á
sjávarafurðum, þeirra stærst er
HB Grandi sem tekur þátt í Hátíð
hafsins með ýmsum uppákomum.
Hið sögufræga varðskip Óðinn er við
bryggju og tengt Sjóminjasafninu sem
hefur á fáum árum komið sér upp
einstökum munum og minjum, sett
upp mjög góðar og sögulegar sýningar
sem staðfesta það sem sett er á prent
í upphafi þessa tilskrifs í aðdraganda
Hafnardags og Sjómannadags.
Á Grandagarði er nálægðin við
fortíðina, menning og saga frá því
hvernig við komumst til bjargálna
og hversvegna Íslendingar urðu
sjálfstæð þjóð. Þá er sagan um
verndun fiskimiðanna og gæslu
landhelginnar órofin fortíðinni sem

minnir okkur enn á baráttu lítillar
eyþjóðar fyrir sjálfstæði sínu þar sem
samstaða og einurð að baki sjómanna
Landhelgisgæslunnar veittu okkur
sigur.
Á Grandagarði er nálægðin við
nútímann þar sem tæknivædd
íslensk fiskiskip liggja í höfn
vegna Sjómannadags, hafandi fært
okkur björg í bú, skapað okkur
gjaldeyristekjur á viðsjárverðum
tímum sem sjávarútvegurinn hefur
gert um aldir.
Í umróti síðustu ára voru háværar
hjáróma raddir sem vildu leggja
aðaláherslu á bankastarfsemi og
áliðnað. Eru þær þagnaðar nú? Eða
eru það bakraddirnar sem ómar af
og leiða til þess að við bryggju á
Grandanum á einhverjum komandi
Sjómannadegi muni fátt verða um
íslensk fiskiskip. Vonandi verða örlög
þeirra ekki þau sömu og íslenska
kaupskipaflotans sem nú er horfinn.
Ég óska sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til hamingju með
Sjómannadaginn.
Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs.

Félag skipstjórnarmanna
Félag vélstjóra og málmtæknimanna,
Sjómannafélag Íslands
Félag íslenskra loftskeytamanna
Sjómannafélag Hafnarfjarðar
Félag bryta
Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
Að efla samhug meðal sjómanna
og hinna ýmsu starfsgreina
sjómannastéttarinnar og vinna að
nánu samstarfi þeirra.
Að heiðra minningu látinna
sjómanna og sérstaklega þeirra sem
látið hafa líf sitt vegna slysfara í starfi.

Að kynna þjóðinni áhættusöm störf sjómannsins
og hin mikilvægu störf sjómannastéttarinnar í þágu
þjóðfélagsins.
Að beita sér fyrir menningarmálum er sjómannastéttina
varða og vinna að velferðar- og öryggismálum hennar.
Að afla fjár til þess að reisa og reka dvalarheimili,
hjúkrunarheimili, vistunar- og endurhæfingaraðstöðu,
íbúðir og leiguíbúðir, einkum fyrir aldraða sjómenn og
sjómannsekkjur.
Að stuðla að byggingu og rekstri
orlofshúsa, sumardvalarheimila og alhliða
orlofsstarfsemi fyrir sjómenn, fjölskyldur
þeirra og starfsmenn samtaka þeirra.
Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld til
setningar löggjafar til styrktar framgangi
markmiða Sjómannadagsráðs.
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Forsíðumynd: Ragnar Th. Sigurðsson.
Húnaröstin og Guðrún Þorkelsdóttir dæla úr
sömu loðnunótinni.
Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafnistu,
Laugarási, 104 Reykjavík.
Framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.
Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Guðmundur
Lýðsson og Reynir Björnsson.
Umsjón: KOM Almannatengsl ehf.
Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson
Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson, Sigríður
Hjálmarsdóttir og Þorsteinn G. Gunnarsson
Umbrot: svarthvitt ehf
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.
Auglýsingar: Þórdís Gunnarsdóttir
s: 866-3855. Markfell slf.
Prentvinnsla:
Landsprent
Upplag: 67.000 eintök.

Heiðraðir

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs
Að Sjómannadagsráði í Reykjavík og
Hafnarfirði standa eftirtalin stéttarfélög
sjómanna:

þjóðin lifað á fiskveiðum og þaðan
hefur stærsti hluti þjóðarteknanna
komið. Auðlind hafsins hefur gert
Íslendingum mögulegt að skipa sér
í röð meðal helstu velferðarþjóða
heimsins. Enn og aftur er það hafið
og afurðir þess sem stóla verður á,
ef þjóðinni á að takast að sigla upp
úr þeim öldudal fjármála sem hún
er nú í. Í dag er það alfarið í okkar
höndum að halda óskoruðum rétti á
fiskimiðum okkar og við berum á því
ríka ábyrgð gagnvart afkomednum
okkar. Áform um aðild Íslands að ESB
mun kalla á nýja baráttu um auðlindir
hafsins. Aftur eru það sjómenn og
landverkafólk í sjávarbyggðunum
vítt og breitt um landið sem standa í
fremstu víglínu.
Í tilefni Sjómannadagsins
2009, ítreka ég kveðjur mínar og
hamingjuóskir til allra þeirra sem
sjóinn sækja; farmönnum jafnt sem
fiskimönnum, útgerðarmönnum,
fisksvinnslufólki og landsmönnum
öllum.
Megi gæfa og gifta fylgja störfum
sjómanna okkar.

Stjórn Sjómannadagsráðs
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:
Guðmundur Hallvarðsson formaður,
Sjómannafélagi Íslands.
Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna.
Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri,
Félagi skipstjórnarmanna.
Ásgeir Guðnason ritari,
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.
Birgir H. Björgvinsson varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

voru á Sjómannadeginum 2008
Bjögvin Jakobsson
háseti
Björn Pálsson
háseti
Ómar J. Viborg
háseti
Eysteinn J. Viggósson
vélstjóri
Ólafur F. Marinósson
bryti
Sigurjón Hannesson
skipherra
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HÉR VIRKAR HEIMAVÖRNIN BEST
Fólk er sjaldnast heima hjá sér þegar innbrot á sér stað. Með Heimavörn Securitas
er heimilið verndað allan sólarhringinn, allt árið um kring. – Njóttu þess að vera að heiman.
Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.

HEIMAVÖRN
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Síldin fer sínar eigin leiðir
Það hefur vakið athygli við síldveiðar undanfarin misseri hve síldin
hefur leitað innarlega í firði og flóa við landið. Má segja að sums
staðar hafi íslenski flotinn nánast ekki þurft að róa lengra en sem
nemur út fyrir hafnarkjaftinn til að fylla sig. Þetta var t.d. áberandi á
haustvertíðunum 2007 og 2008. Grundarfjörður kraumaði af síld á
haustvertíðinni 2007.
Bæjarbúar horfðu af hafnarbakkanum
á skipin fylla sig dag eftir dag og
koma drekkhlaðin að landi eftir
nokkurra mínútna landstím. Runólfur
Guðmundsson, útgerðarmaður í
Grundarfirði, sagði af þessu tilefni í
samtali við Skessuhorn á sínum tíma
að Grundfirðingar hefðu vaknað á
morgnana við skarkalann í skipunum
enda mörg þúsund hestöfl í gangi
úti á firði. Svipaða sögu var að segja
af haustvertíðinni á síðasta ári. Þá
mokveiddist síld bæði fyrir utan
Stykkishólm og líka við Keflavík,
þar sem bæjarbúar fylgdust með
veiðunum út um gluggann heima hjá
sér.
Sjómannadagsblaðið ræddi
við Jakob Jakobsson sem er
þaulkunnugur sögu síldveiða. „Enda

þótt síldveiðar upp við landsteina
veki ávallt athygli er þetta þó engin
nýlunda. Þess má til dæmis geta að á
19. öld þegar síldveiðar hófust fyrir
alvöru hér við land var síldin eingöngu
veidd í svokallaða landnót sem kastað
var í hálfhring út frá fjöruborðinu og
dregin í land. Helstu síldarfirðirnir
þá voru Eyjafjörður, Seyðisfjörður,
Mjóifjörður og Reyðarfjörður fyrir
austan. Síldarævintýrið í Kollafirði
og Hvalfirði árin 1946-1948 svo og
síldveiðarnar inni á Austfjörðum
1980-1990 eru nærtæk dæmi
um miklar veiðar á grunnslóð.
Í öllum tilvikum valdi síldin sér
vetursetustöðvar í kyrrum og
köldum sjó og dvaldist þar uns voraði
með tilheyrandi þörungablóma og
átumergð. Veturinn 1947-1948

veiddust tæp tvö hundruð þúsund
tonn í Hvalfirði. Þessar miklu veiðar
hjuggu hins vegar stórt skarð í
stofninn og í kjölfarið hvarf hún úr
firðinum,“ segir Jakob.

Ömurleg tíðindi
Síðastliðin 40 ár hafa síldveiðar hér
við land nánast eingöngu byggst
á einum síldarstofni, íslensku
sumargotssíldinni. Fyrir hrun
síldarstofnanna um 1970 var hins
vegar langmest veitt af norskri og
íslenskri vorgotssíld, öðru nafni
Norðurlandssíldinni. Með markvissum
friðunaraðgerðum tókst að endurreisa
sumargotssíldarstofninn sem aðeins
var um 10 þúsund tonn árið 1972
en var hin síðustu ár talinn vera
kominn í 600 til 700 þúsund tonn
og því mun stærri en dæmi eru um
frá fyrri árum. Miklar vonir voru því
bundnar við síðustu vertíð enda gert
ráð fyrir að mestur hluti síldarinnar
færi til manneldis í stað bræðslu.
En þá gerðist það sem Íslendingar
þurftu síst á að halda. Í ljós kom mikil

Við síldartalningar úti fyrir Norðurlandi sumarið 1952. Jakob Jakobsson skipstjóri, Jakob
Magnússon fiskifræðingur og Jakob Jakobsson fiskifræðinemi hvíla sig um stund í
björgunarbátnum af varðskipinu Maríu Júlíu.

sýking í stofninum og í desember,
á miðri vertíð, var orðið ljóst að
um var að ræða faraldur, sem sýkt
hafði um 40% síldar á Breiðafirði
og Faxaflóa og um 70% undan
Suð-Vesturlandi. Þjóðarbúið varð af
milljörðum króna í útflutningstekjum
vegna sýkingarinnar. Smiðshöggið
á „vertíðina“ sló svo fjölveiðiskipið
Kap VE sem fékk mörg hundruð
tonn af dauðvona bræðslusíld við
Básaskersbryggju og í Friðarhöfn í
Vestmannaeyjum í mars. Skipverjar
þurftu varla að leysa landfestar meðan
á „veiðunum“ stóð.

ár og svo rammt kvað að í Norðursjó
1991 að við stendur Danmerkur rak
dauða síld á land í miklu magni. Það
varð aðeins vart við þessa sýkingu
hér við land 1991 en það var svo lítið
að það var varla mælanlegt,“ segir
Jakob. Samkvæmt rannsóknum
Hafrannsóknarstofnunarinnar virðist
sem Ichthyophonus hoferi sé ávallt
til staðar í síld, en sýkillinn gjósi
upp í faraldri með reglulegu millibili.
Samkvæmt fyrri reynslu má því gera
ráð fyrir að sú veiki sem nú herjar á
íslensku síldina verði svipuð í haust en
síðan fari stofninn að jafna sig.

Óþekkt við Ísland
„Þessi sýking, sem hrjáir nú íslensku
sumargotssíldina er út af fyrir sig vel
þekkt, bara ekki hér við land. Þetta
er sníkjudýr, heitir Ichthyophonus
hoferi á latínu og finnst í fiskum. Það
er þekkt í fjölmörgum fisktegundum
auk síldar, t.d. laxi, silungi og ýmsum
flatfiskum. Hún hefur t.d. komið
nokkrum sinnum upp við Kanada.
Yfirleitt líða 10 til 20 ár á milli faraldra
en svo jafnar síldin sig á tveimur
árum. Síðast var faraldur í norska
stofninum á árunum 1991-1992
og um svipað leyti í Norðursjó. Þeir
faraldrar hafa líka staðið yfir í um tvö

Há dánartíðni
Dánartíðni af völdum sníkjudýrsins
er mismunandi milli tegunda en hún
virðist einkum há í síld og skarkola.
Sníkjudýrið berst í meltingarveginn
þaðan sem það ryður sér leið inn
í blóðrásina. Með henni berst það
um búk fisksins og kemur sér fyrir
í líffærunum, einkum þar sem
blóðflæði er mikið, svo sem í nýrum,
hjarta, lifur og milta. Á myndum
af sýktum síldarflökum má sjá
greinilegar blæðingar í holdi og að
utanverðu eru kýli algeng þar sem
sníkjudýrið fjölgar sér og bíður þess að
koma sér fyrir í nýjum hýsli.

5

7. JÚNÍ 2009 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

Allir dagar
eru sjómannadagar
Við hjá TM erum sérfræðingar í tryggingum fyrir sjávarútveginn.
Þess vegna verður okkur hugsað til sjómanna, hagsmuna þeirra
og öryggis á hafi úti, á hverjum einasta degi, allan ársins hring.
Og einmitt af þeirri ástæðu er okkur sérstakt ánægjuefni að óska
öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TMI 32628 05/2006

Sjómannadagur

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / SÌ
mi 515 2000 / tm@tm.is / www.tm.is

6

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 7. JÚNÍ 2009

Við síldveiðar í Grundarfirði í byrjun desember 2007. Frá október og til
desemberbyrjunar veiddust hátt í hundrað þúsund tonn af síld í firðinum. Hér
er áhöfnin á Sighvati Bjarnasyni VE að dæla aflanum í lestarnar. Ljósmynd:
Morgunblaðið.

Þrír síldarstofnar við Ísland
Við Ísland voru þrír síldarstofnar, íslenska sumargotssíldin íslenska
vorgotssíldin og norsk-íslenski síldarstofninn, sem er langstærsti
síldarstofn veraldar, alls talinn vera um tólf milljónir tonna.
Íslenska sumargotssíldin
Íslenska sumargotssíldin elst upp í
flóum og fjörðum norðanlands þar
sem hún heldur sig til tveggja ára
aldurs. Þá heldur hún í ferðalag frá
uppeldisslóðum sínum og fer suður
fyrir land, þar sem nóg er af æti. Fyrir
sunnan land heldur hún sig í tvö ár
þar sem hún stækkar og fitnar og
verður kynþroska. Þá hægist á vexti
hennar en í staðinn fer mikil orka í
framleiðslu á kynvef (hrognum og
svilum) síldarinnar.
Sumargotssíldin er sérstakur
stofn og er undarleg að því leyti að
hún hrygnir í júlí. Á þeim tíma er
norsk-íslenska síldin, sem hryggnir
við Noreg, að éta til að fita sig fyrir
veturinn. Þá er sumargotssíldin hins
vegar ekkert að hugsa um það heldur
er hún bara á fullu að „gera hitt“ eins
og Þórbergur Þórðarson sagði, m.ö.o.
að eðla sig. Að lokinni hrygningu við

Suðurland í júlí-ágúst er hún frekar
mögur. Þá heldur hún af stað í ætisleit
til að fita sig fyrir vetrartíðina. Eftir
það heldur hún inn á firði, þar sem
sjórinn er kaldur, og leggst þar í
dvala, nánast eins og birnir gera.
Þegar vora tekur í apríl-maí fer hún
að éta aftur eftir veturinn. Þá fer öll
orka síldarinnar í það að þroska svil
og hrogn svo hún geti hrygnt í júlí.
Þess vegna er sumargotssíldin veidd
á haustin og fram í janúar því þá er
hún hvað feitust og best til manneldis.
Stofn sumargotssíldarinnar er nú
talinn vera milli sex og sjö hundruð
þúsund tonn. Veiðar nema 100 til 150
þúsund tonnum á ári.

Íslenska vorgotsíldin
Íslenska vorgotsíldin hrygnir á
vorin, einkum í mars og apríl.
Meginhrygningarstöðvar hennar

Við síldveiðar í landnót í Eyjafirði. Ljósmynd Eðvarð Sigurgeirsson. Silfur hafsins III.
bindi 2007, bls. 248.

voru undan Suðurlandi en talið
er að Surtseyjargosið 1963 hafi
spillt hrygningarstöðvum hennar.
Vorgotsíldin er svipuð norsku
vorgotssíldinni að því leyti að hún
hefur aðeins eitt fæðutímabil og
blandast norska stofninum þegar
hann kemur hingað til lands í
fæðuleit. Veiðitímabil íslensku
vorgotssíldarinnar er frá maí til
ágúst en við Surtseyjargosið hrundi
stofninn og hefur ekki náð sér á strik
síðan. Veiðar eru því litlar sem engar.

Norsk-íslenska vorgotssíldin
Þriðji stofninn, og sá langstærsti, sem
Íslendingar veiða úr á Íslandsmiðum
- og reyndar út fyrir þau, er norska
vorgotssíldin, sem við köllum norskíslenska síldarstofninn vegna þess að
hann gengur inn í íslenska lögsögu í
ætisleit en hrygnir við vesturströnd
Noregs. Eftir hrygninguna leitaði
norska síldin til hafs í ætisleit
og fylgdi vorkomunni í sjónum
norðvestur yfir hafið allt til hinna
frægu síldarmiða við Norðurland á
fyrri hluta 20. aldar. Stofninn hrundi
svo á árunum 1968-1970 og kom þar
margt til. Á hafísárunum 1965-1970
versnuðu lífsskilyrði síldarinnar vegna
þess að gjöfulustu ætissvæðin voru
þakin hafís með þeim afleiðingum að
átustofnarnir hrundu. Ný veiðitækni
gerði Norðmönnum kleift að stórauka
veiðar á smásíld sem aðeins var 10 til
100 grömm á þyngd og koma þannig
í veg fyrir að nýir árgangar bættust
í stofninn. Þá jókst sóknin einnig í
stórsíldina en veiðar á henni stunduðu
Íslendingar, Rússar og að sjálfsögðu
Norðmenn. Eftir að stofninn hrundi
um 1970 hélt hann sig eingöngu við
Noregsstrendur í 20 ár en eftir því
sem hann stækkaði við lok 20. aldar
hefur hann sótt æ lengra í átt til
Íslands í ætisleit um hásumarið og

hefur elsti hluti stofnsins verið langt
innan íslenskrar fiskveiðilögsögu
hin síðari ár. Stofninn er nú talinn
vera um 12 milljónir tonna og nema
veiðiheimildir árið 2009 samtals 1643
þúsundum tonna, þar af er hlutur
Íslendinga 238.400 tonn. Ef vel tekst
til með veiðarnar í sumar og aflinn að
mestu verkaður til manneldis standa
vonir til þess að hér sé um kærkomna
búbót að ræða fyrir Íslendinga.

Síld um allan sjó
Síld er líklega ein algengasta
fisktegund í heimi og hún er stærsti
fiskstofninn í Norður Atlantshafi.
Auk síldarstofna við Ísland og Noreg
eru þrír síldarstofnar í Norðursjó,
sem samanlagt eru í námunda
við tvær milljónir tonna þegar vel
árar. Litlir síldarstofnar eru við
vesturströnd Skotlands og Írlands.
Á sínum tíma var einnig lítill stofn
suður af Plymouth í Bretlandi og þar
í kring en sá dó út þegar hlýnaði upp
úr 1930. Þá eru nokkrir smávaxnir
stofnar í Eystrasalti. Við austurströnd

Bandaríkjanna og Kanada eru
allmargir síldarstofnar og flestir þeirra
litlir. Einn þeirra, Georgsbankasíldin,
hrundi svo gersamlega að hennar varð
varla vart í 12 ár en upp úr 1990 fóru
að bætast stórir árgangar í stofninn
og við lok 20. aldar var hann talinn
vera um þrjár milljónir tonna eða
margfalt stærri en áður hafði verið.
Við vesturströnd Bandaríkjanna og
Kanada, allt norður til Alaska, eru
einnig nokkrir síldarstofnar. Sú síld
er einungis veidd vegna hrognanna
sem seld eru til Japans fyrir gott
verð. Síldin sjálf hefur ekki verið
veidd til manneldis um langan tíma.
Við Kamtsjatka er álíka stór stofn og
íslenska sumargotssíldin. Loks er að
geta stofns sem var við norðanverðar
Japanseyjar, undan Hokkaido.
Sá síldarstofn var talinn stærsti
síldarstofninn við Kyrrahafsströnd
Asíu. Hann hrundi alveg vegna ofveiði
skömmu fyrir 1950. Stofninn hefur
ekki náð sér á strik síðan þrátt fyrir
margvíslegar tilraunir Japana með
klak.

Síldarmannagötur
í Botnsvogi
Síldveiðar eru þekktar frá fornu fari við
strendur Skandinavíu. Þeirra er getið í
Egilssögu. Skallagrímur þekkti t.a.m.
til síldveiða þegar hann nam hér land
og flutti e.t.v. þá þekkingu Norðmanna
með sér ásamt öðrum hingað til
Íslands. Talið er að Borgfirðingar hafi
fengist við síldveiðar innst í Hvalfirði
og flutt aflann á hestum heim í
Borgarfjörð. Þá kenningu styður m.a.
hin forna leið sem liggur úr Botnsvogi
til Skorradals um Botnsheiði og heitir

Síldarmannagötur.
Gatan liggur í hlykkjum upp eftir
Síldarmannabrekkum fyrir utan Brunná.
Upphaf leiðarinnar er við stóra vörðu
og er öll leiðin stikuð og greinileg. Við
Bláskeggsá kvíslast leiðin, má annars
vegar fara eftir gamalli götu niður í
Litla-Sandsdal eða halda áfram eftir
Síldarmannagötum til Skorradals.
Þetta er skemmtileg og falleg leið og
fær öllum gangandi.
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Með eða á móti ESB
– það er spurningin!
Landssamband íslenskra útvegsmanna, LÍÚ, hefur mótað afstöðu
sína til hugsanlegrar aðildar Íslands
að Evrópusambandinu og er skýra
og afdráttarlausa stefnumótun
sambandsins að finna á heimasíðu
þess, liu.is. Afstaða LÍÚ byggir á
þeim „...grundvallarsjónarmiðum
að Íslendingar fari með forræði
yfir fiskimiðunum, hafi
samningsforræði við skiptingu
veiðiréttar úr deilistofnum
og tali eigin máli á vettvangi
alþjóðastofnana. Með aðild að ESB
yrði lagasetningarvaldið varanlega
framselt frá Alþingi til ráðherraráðs
Evrópusambandsins. Forræði og
fyrirsvar í málefnum sjávarútvegs
flyttist til framkvæmdastjórnar
ESB Brussel. Værum við aðilar
að Evrópusambandinu hefðum
við óverulegt atkvæðavægi í
ráðherraráðinu.“
Sjómannadagsblaðið leitaði til Jóns
Sigurðssonar, rekstrarhagfræðings og
fv.formanns Framsóknarflokksins,
en Jón hefur m.a. kynnt sér
málefni Evrópusambandsins með
tilliti til hagsmuna Íslendinga í
sjávarútvegsmálum. Jón hefur
hvatt til aðildarviðræðna við ESB og
var því spurður hvort varnaðarorð
forustumanna í íslenskum
sjávarútvegi bentu ekki til þess að
hagsmunir Íslendinga og ESB séu
ósamrýmanlegir hvað þá atvinnugrein
varðaði.
„Afstaða LÍÚ varðandi ESB er
ekki óeðlileg þar eð aðild Íslands
að ESB mun valda röskun á högum
sjávarútvegarins og endurmeta
verður mörg hagsmunamál á því
sviði. Hér verður því óvissa og
eðlilegur uggur um framvinduna,
enda vita menn að ýmsir aðrir
íslenskir hagsmunaaðilar munu
ekki verja stöðu sjávarútvegarins.
Ég tel að ef Íslendingar halda rétt á
málum í aðildarsamningum munu
þeir halda forræði yfir Íslandsmiðum
innan ESB. Við eigum að geta
samið um hagsmunastöðu varðandi
deilistofna að einhverju marki. En
við verðum hluti stærri heildar

á vettvangi alþjóðastofnana og
ákvörðun um árlegt heildarveiðimagn
verður sameiginleg, en reyndar
byggð á íslenskri tillögu og
vísindaráðgjöf. Ef rétt verður á
haldið í aðildarsamningum verður
löggjafarvald ESB mjög takmarkað að
því er lýtur að íslenskum sjávarútvegi
og Íslandsmiðum. Forræði og fyrirsvar
í sjávarútvegsmálum Íslendinga
flyst þá ekki héðan að öllu leyti og
takmarkanir á eignaraðild útlendinga
að fyrirtækjum geta haldist
varanlega,“ segir Jón.

Fordæmin fyrir hendi
Jón segir að ofangreint miðist m.a.
við allmörg núgildandi fordæmi innan
ESB. Nálægðarregla ESB og reglur ESB
um stöðugt hlutfall skipti meginmáli.
„Það má m.a. nefna 299. grein
aðalsáttmála ESB, sem er 349. grein
Lissabonsáttmálans, en samkvæmt
þessum ákvæðum hafa afskekkt
eyjasamfélög sérstöðu og eigið forræði
um bæði sjávarútveg og landbúnað.
Ennfremur má nefna reglur um
svonefnd svæðisráð (RAC) og ákvæði
í 2. bókun með aðildarsamningi
Finna um „hembygdsrätt“ á
Álandseyjum. Þá má nefna ákvæði
í aðildarsamningi Maltverja,
ákvæði um Hjaltlandseyjahólfið og
írska hólfið. Einnig eru fordæmi
í samningsfrumvarpinu sem
Norðmenn felldu og í svonefndu
Lúxembúrgarákvæði ESB,“ segir Jón.
Forræðishyggja ESB
LÍÚ gagnrýnir harðlega
sameiginlega sjávarútvegsstefnu
Evrópusambandsins, m.a. vegna
mikillar forræðishyggju þar sem
einstök ríki, sem eiga mestra
hagsmuna að gæta, hafi verið svipt
ábyrgð og stjórnun á eigin fiskveiðum
og valdið flutt til Brussel. Því sé stjórn
veiðanna nú meira og minna í molum,
sem ekki hafi tekist að bæta þrátt
fyrir margar tilraunir. Afleiðingin
sé viðstöðulaus ofveiði, of stór
fiskveiðifloti, óhagkvæmur rekstur
og umfangsmikið og kostnaðarsamt

styrkjakerfi til þess að viðhalda
starfsemi í greininni. Jón Sigurðsson
tekur undir þessa gagnrýni enda
hafi framkvæmd sameiginlegrar
fiskveiðistefnu ESB misheppnast að
talsverðu leyti. „Ég bind vonir við að
haldi íslenskir samningsaðilar rétt á
málum í aðildarviðræðum ættu þau
vandræði ekki að berast út hingað.“

Hlutfallslegi stöðugleikinn
Ein grunnreglna í sjávarútvegsstefnu
ESB er reglan um hin svokalluðu
stöðugu hlutföll. Til hennar, segir á
vef LÍÚ, hefur mjög oft verið vísað
af þeim sem telja Íslandi betur
borgið í Evrópusambandinu en utan
þess, þar sem hún feli í sér að tekið
er tillit til veiðireynslu einstakra
landa úr einstökum stofnum á
ákveðnum miðum. „Engin tygging
er hins vegar fyrir því að reglan um
hlutfallslegan stöðugleika, fremur
en aðrar reglur, standi óbreytt,“ segir
LÍÚ. Að mati Jóns væri óvarlegt
að treysta einfaldlega á almenn
ákvæði um stöðug hlutföll eða önnur
sambærileg núgildandi ákvæði og
reglur. „Öll atriði, sem Íslendingar
vilja halda til haga, verður að taka
fram berum orðum í aðildarsamningi.
Sama á við um ákvæði í 50.
grein Lissabonsáttmálans um
fortakslausan einhliða úrsagnarrétt.
En aðildarsamningur hefur sama
varanlegt gildi sem aðalsáttmáli
ESB, fyrir það aðildarríki sem
málið varðar. Undanþágur eru allt
annað mál og mega alls ekki snerta
grundvallarréttindi eða lífshagsmuni,“
segir Jón.
Fiskveiðar pólitískt bitbein
LÍÚ bendir á að fiskveiðar innan
ESB hafi verið pólitískt bitbein í
áratugi. Byggðasjónarmið og félagsleg
sjónarmið ráði þar miklu. Íslenskur
sjávarútvegur hafi hins vegar að
leiðarljósi skynsamlega nýtingu
auðlinda, sjálfbærni og arðsemi
veiðanna enda ekki tiltækir aðrir
tekjustofnar til að styrkja íslenska
sjávarútveginn. „Sjávarútvegur innan

Evrópusambandsins er rekinn með
öðrum formerkjum en þekkist hér á
landi. Atvinnugreinin sem heild er
óarðbær og nýtur gríðarlegra styrkja.
Í júlí 2008 var tilkynnt að styrkir ESB
til sjávarútvegs næstu þrjú ár næmu
340 milljörðum króna (2 milljörðum
evra). Íslenskur sjávarútvegur er
arðbær atvinnugrein, án ríkisstyrkja
þar sem menn standa ábyrgir gerða
sinna,“ segir LÍÚ. „Þetta er rétt
mat hjá LÍÚ á stöðu mála,“ segir
Jón. En því má ekki gleyma að sá
veldur er á heldur. Það er mikilvægt
í aðildarsamningum að tryggja að
skilvirkni íslensku stjórnsýslunnar
haldist og tryggja jafnframt
áframhaldandi samkeppnisstöðu
íslensks sjávarútvegs andspænis því
styrkjabákni sem ESB heldur uppi.“

Brottkast uppálagt af ESB
Sjómönnum innan
Evrópusambandsins er beinlínis
uppálagt að stunda brottkast segir
LÍÚ. „Reglurnar banna að fiski sem
ekki er kvóti fyrir sé landað. Það
sama gildir um fisk sem ekki uppfyllir
kröfur um lágmarksstærð. Talið er
að Skotar einir hendi árlega fiski að
verðmæti sjö milljarða króna (40
millj. punda). Hér á landi er brottkast
bannað með lögum.“ Jón Sigurðsson
segir að gagnslaust sé að vera með
meting um reglur og framkvæmd
varðandi brottkast. „Þetta er
vandamál sem æskilegast væri að
þjóðirnar tækju sameiginlega á,“ segir
Jón.
Kvótahopp – arðurinn úr landi
LÍÚ bendir á þau vandamál sem
fylgi kvótahoppi innan ESB. „Með
kvótahoppi nýta útgerðir glufur í
reglum til að skrá skip sín í öðrum
löndum sambandsins en eigin
heimalandi til þess að komast yfir
aflaheimildir annars aðildarríkis.
Mikilvægt er að tryggja að arður
af nýtingu auðlinda verði eftir í
íslensku samfélagi. Til að verja þá
samfélagslegu hagsmuni eru lög
sem heimila ekki að erlendir aðilar

eignast meirihluta í íslenskum
sjávarútvegsfyrirtækjum. Kæmi til
aðildar að Evrópusambandinu héldu
þessi lagaákvæði ekki. Þar með væri
engin trygging fyrir því að arður
af sjávarútvegi héldist í íslensku
efnahagskerfi,“ segir LÍÚ. Jón segir að
reglur hafi verið settar um kvótahopp
innan ESB og önnur núgildandi
fordæmi og ákvæði sem framar er
getið komi líka að gagni í þessu efni.
„Það er þó hyggilegt að mínu mati
að halda frjálsræði fyrirtækjanna til
beinnar aflasölu á erlendum markaði,“
segir Jón.

Greiðslujöfnuður
og tollasamningar
Beinn fjárhagslegur ávinningur
Íslands af aðild að Evrópusambandinu
yrði enginn segja talsmenn LÍÚ.
„Samkvæmt skýrslu Evrópunefndar
forsætisráðuneytisins frá 2007
myndu beinar greiðslur Íslands til
ESB umfram tekjur nema 2,5 - 5
milljörðum króna. Aðildarríki ESB
hafa að jafnaði greitt 1,07% af
vergum þjóðartekjum árlega til
sambandsins. Að hámarki getur þetta
hlutfall orðið 1,24%. Sé horft til
ársins 2005 hefði Ísland greitt 10,5
milljarða króna til sambandsins. LÍÚ
aðhyllist viðskiptafrelsi og leggur
áherslu á nauðsyn góðra samskipta
við ríki Evrópusambandsins jafnt
sem önnur, nú sem fyrr. Ef til aðildar
að Evrópusambandinu kæmi féllu
niður núgildandi tollar á útfluttar
sjávarafurðir til aðildarríkja ESB en
samtímis féllu úr gildi allir tvíhliða
tollasamningar Íslands við ríki utan
sambandsins,“ segir LÍÚ.
„Það er alveg ljóst,“ segir Jón „að
þessi mál ásamt fjölmörgum öðrum
hagsmuna- og réttindamálum íslensku
þjóðarinnar myndu koma til álita í
aðildarsamningum við ESB. Það liggur
alveg fyrir að við verðum að velja og
hafna, við fáum eitt en missum annað,
hvort sem við kjósum að standa utan
ESB eða ákveðum að sækja um aðild,“
segir Jón Sigurðsson.
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999 Strandveiðibátur

30 Br.
Br.
-- 30

Ný
Ný

Nýr strandveiðibátur
frá Samtak
Byggður upp úr
Fiskibátar
atvinnumansins
frá 8 - ehf.
15 metrum
Víking 800
bátnum
en nú
hann
m að lengd. sem
Víkungur
1200
og 1500
eruer ný
lína9,99
af fiskveiðibátum,
Báturinn
fæstalopinn
eða dekkaður
með 315 h hældrifsvél
fást
hálf eða
yfirbyggðir
fyrir línubeitningarkerfi.
eða með hefðbundnum skrúfubúnaði.
Einfaldur, hraðskreiður, eyðslugrannur og ódýr.
Víkingur - - - Traustur - - - Áreiðanlegur - - - Hagkvæmur

Samtak ehf

Skútahrauni 11 - 220 - Hafnarfjörður - Iceland
Sími: 565-1850 samtak@samtak.is - www.samtak.is

10

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 7. JÚNÍ 2009

Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf.

Loksins eru hvalveiðar hafnar á ný
Munu skila miklum verðmætum í þjóðarbúið og endurvekja mannlíf í Hvalfirði og gamla en glæsilega útgerðarsögu íslensku
hvalveiðiþjóðarinnar.
Flestir eru þeirrar skoðunar að
skynsamlegt sé að nýta auðlindir
hafsins með skynsamlegum og
sjálfbærum hætti og tryggja þannig
jafnvægi lífríkisins. Það hefur í för
með sér að óskynsamlegt hlýtur að
teljast að sleppa alfarið afar stórum og
mikilvægum hlekkjum í fæðukeðju
hafsins eins og segja má að hafi verið
raunin hér við land frá 1986 að því er
varðar nýtingu á tveimur af
nytjastofnum hvala; hrefnu og
langreyði. Sumum tegundum hvala
hefur fjölgað mikið á Íslandsmiðum á
umliðnum árum t.d. hnúfubak og
langreyði. Rannsóknir
Hafrannsóknastofnunarinnar benda
eindregið til þess að ástand
hrefnustofnsins og
langreyðarstofnsins séu í mjög góðu
ástandi og á það líklega einnig við um
fleiri stofna, svo sem sandreyðar og
hnúfubaks. Alls eru tólf tegundir
hvala við landið og viðurkenndar
aðferðir við talningu þeirra benda til
að hrefnur í Norður-Atlantshafi séu
nálega 200 þúsund og langreyðar um
50 þúsund. Þar af er talið að hrefnur á
íslenska stofnsvæðinu (Mið
Atlantshafsstofn), séu um sjötíu
þúsund og langreyðar um tuttugu
þúsund.
Veiðar á hrefnu í vísindaskyni voru
stundaðar frá árinu 2003 til 2007, alls
200 dýr. Jafnframt voru veiðar á
hrefnu og langreyði stundaðar í
atvinnuskyni frá haustinu 2006 er
ráðherra gaf út leyfi til veiða á níu
langreyðum og þrjátíu hrefnum enda

var Ísland þá ekki lengur háð banni
við hvalveiðum í atvinnuskyni. Kom
Hvalur 9 með fyrstu langreyðina í 17
ár að bryggju í Hvalfirði að morgni 22.
október að viðstöddu miklu fjölmenni
fólks. Frá 2003 hafa alls verið veidd
253 dýr, þar af 246 hrefnur. Vegna
markaðsaðstæðna varð hlé á veiðum á
langreyði árin 2007 og 2008 en
hrefnuveiðum var haldið áfram og í
vor hófust þær í maí. Í upphafi ársins
var svo gefin út reglugerð sem gildir
til fimm ára, en hún kveður m.a. á um
heimild til árlegra veiða á langreyðum
í samræmi við veiðiráðgjöf
Hafrannsóknastofnunar. Á þessu ári
er heimilt að veiða 150 langreyðar og
100 hrefnur. Þá þegar við útgáfu
reglugerðarinnar var Hvalur 8 tekinn í
slipp en hann hefur legið óhreyfður
við bryggju í 21 ár. Hvalur 9 var svo að
segja tilbúinn enda gerður klár fyrir
veiðarnar haustið 2006 eftir að hafa
legið óhreyfður í 17 ár. Nú þegar hafa
hrefnuveiðibátarnir komið með
nokkrar hrefnur að landi og Hvalur 8
og 9 eru um það bil að hefja veiðar.
Afli þeirra fer að venju til vinnslu í
hvalstöðinni í botni Hvalfjarðar, þar
sem allt er nú til reiðu. Í raun er þar
yfir að líta eins og hvalveiðum hafi
aldrei verið hætt.

200 störf sem hvalaútgerðin hafi í
för með sér, á sjó, við vinnslu og við
afleidd þjónustustörf. „Ef við fáum
að starfa í friði með sama hætti og
fyrir hvalveiðibannið má alveg gera
ráð fyrir að útflutningsverðmætin
verði að minnsta kosti 2% af

Munar um allt
Kristján Loftsson, forstjóri Hvals,
er bjartsýnn á framhaldið og segir
ljóst að þjóðarbúið muni um þær
tekjur sem fáist fyrir hvalaafurðirnar
á Japansmarkaði og þau um það bil

útflutningi sjávarafurða eins og það
var á árum áður. Við Íslendingar
erum heppnir að vera ekki í
Evrópusambandinu núna því þar á
bæ mega menn ekki heyra minnst
á hvalveiðar. Evrópusambandið
kom t.d. á síðasta ári í veg fyrir
frumbyggjaveiðar Grænlendinga á
tíu hnúfubökum næstu fimm árin
þrátt fyrir að fyrir lægi samþykkt
vísindanefndar Hvalveiðiráðsins á
því að veiðarnar myndu ekki hafa
nein áhrif á stofninn,“ segir Kristján.
Hann gerir ráð fyrir að eitthvað af
langreyðarkjötinu verði selt hér
innanlands ásamt rengi sem birtast
muni á næsta þorrablóti.
Nefnd, sem falið var að semja nýtt
lagafrumvarp um hvalveiðar, leggur til
að innheimt verði 50 þúsund króna
gjald fyrir hvert veiðileyfi og sérstakt
veiðigjald fyrir hvert dýr sem veiðist.

Fari það gjald eftir stærð dýranna og
nemi frá 10 þúsund krónum til 1
milljónar. Aðspurður um tillögur
nefndarinnar segir Kristján að í
grundvallaratriðum sé hann ekki
andvígur veiðigjaldinu enda hafi verið
greitt slíkt gjald af hvalveiðum um

engum vísindalegum rökum um
veiðiþol hvalastofna á norðurslóðum.
Stofnaði Ísland ásamt Noregi,
Færeyjum og Grænlandi, NorðurAtlantshafssjávarspendýraráðið,
NAMMCO, í því skyni að uppfylla
skyldur sínar samkvæmt 65. gr.

langt árabil. „Það gera sér fáir grein
fyrir því að við höfum alla tíð greitt
veiðigjald af hvalveiðum, allt frá 1948.
Það heitir hvalveiðigjald. Ég tel
mikilvægt að sjávarútvegurinn sitji
við sama borð í þessum efnum sem
öðrum, en ekki að hvalveiðarnar sem
slíkar verði teknar út og sérkröfur
settar á hann,“ segir Kristján Loftsson.

hafréttarsamningsins til að eiga
samstarf á vettvangi viðeigandi
alþjóðastofnana um verndun
hvala, stjórnun veiða á hvölum og
rannsóknir á hvölum. Ísland gekk á
ný í Alþjóðahvalveiðiráðið árið 2002,
þó með fyrirvara um hvalveiðibann
ráðsins. Stjórnvöld hafa um langt
árabil varið tugum milljóna króna til
kynningarstarfs á málstað Íslands í
hvalamálum enda hefur alltaf verið
markmiðið að hefja veiðarnar á ný hér
við land þegar aðstæður leyfðu.

Gísli Víkingsson hvalasérfræðingur.

Laus undan núllkvóta
Árið 1982 samþykkti Alþjóðahvalveiðiráðið núllkvóta, eða
tímabundið bann við öllum
hvalveiðum í atvinnuskyni. Kom
bannið til framkvæmda 1986. Ísland
ákvað að hlíta banninu enda sagt
tímabundið til fjögurra ára, en gekk
engu að síður úr ráðinu 1992 er
stjórnvöldum þótti sem meirihluti
aðildarþjóða Hvalveiðiráðsins tæki

Hafa veruleg áhrif
á viðgang fiskistofna
Samkvæmt útreikningum sem birtust
í tveim greinum í viðurkenndu
vísindatímariti árið 1997 éta hvalir
við landið samtals árlega um sex
milljónir tonna af fæðu, þar af um
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tvær milljónir tonna (mt) af
fiskmeti. Talið var að hrefnan
innbyrti um 2 mt alls og þar
af væri um helmingur fiskur.
Takmörkuð fæðugögn bentu til að
árlegt loðnuát hrefnunnar gæti
numið um 600 þúsund tonnum og
þorskátið um 60 þúsund tonnum.
Það er mat vísindamanna að
óheftur vöxtur hvalastofnanna
gæti til lengri tíma litið haft
mikil áhrif á vöxt og viðgang
þorskstofnsins og skynsamlegt
sé að nýta þá á sjálfbæran hátt
með því að halda þeim í um 60-70
prósentum af hámarksstærð.
Hafrannsóknastofnunin hefur á
undanförnum árum talið óhætt
að veiða árlega um 400 hrefnur og
150-200 langreyðar. Þess má geta
að Norðmenn hófu hrefnuveiðar
í atvinnuskyni að nýju árið 1993,
sjö árum eftir að alþjóðlegu
hvalveiðibanni var komið á. Þeir
heimiluðu í desember sl. veiðar
á tæplega 900 hrefnum í norsku
lögsögunni á þessu ári.

ingur hjá Hafrannsóknastofnuninni, segir aðspurður
ávallt matsatriði hvað teljist
nægilegt fjármagn til rannsókna
og vissulega finni stofnunin fyrir
núverandi efnahagssamdrætti
eins og aðrir. „En sé tekið mið af
undanförnum tveimur áratugum
má segja að okkur hafi tekist vel að
halda úti nauðsynlegu eftirliti með
stærð og ástandi hvalastofna m.a.
með reglulegum talningum sem
eru mjög dýrar í framkvæmd. Auk
þess hefur á síðustu árum verið
gert mikið átak í rannsóknum á
fæðuvistfræði og öðrum þáttum
í líffræði hrefnu sem er líklega
mikilvægasta hvalategundin í
vistkerfi landgrunnssvæðisins
við Ísland. Þrátt fyrir að færa
megi rök fyrir því að Íslendingar
hafi sinnt hvalrannsóknum
vel á undanförnum áratugum í
samanburði við aðrar þjóðir eru
ýmsir mikilvægir þætti í líffræði
ýmissa hvala hér við land sem ekki
hefur verið unnt að sinna hingað
til,“ segir Gísli.

Þörf á frekari rannsóknum
Gísli Víkingsson, hvalasérfræð-

Hvalur 8 gerður
klár í Slippnum í vor.

Elsta hvalveiðiskipið 64 ára
Hvalveiðiskipin eru engir unglingar
lengur. Í raun eru þau þjóðargersemi.
Skipin voru smíðuð í Noregi, nánar
tiltekið í skipasmíðastöðinni í
Trönsberg. Hvalur 8, sem tekinn var
í slipp í vor eftir 21 ár við bryggju, er
næst yngstur, smíðaður árið 1948.
Hann er því 61 árs gamall. Skipið er
búið 1800 hestaﬂa gufuvél. Hvalur
9 er yngstur, smíðaður 1952. Hann
er með 1900 hestaﬂa gufuvél og
fór til veiða 2006 eftir að hafa legið
óhreyfður við bryggju í 17 ár.
Hin hvalveiðiskipin tvö, Hvalur
6 og Hvalur 7, sem sökkt var á
sínum tíma af félagsmönnum

Uppskrift að veislu
- af vef hrefnuveiðimanna
Hrefnuspjót
Skerið kjötið í gúllasbita (ekki of stóra). Setjið í skál og
hellið Cajp’s grillolíu (þessi í áttstrendu flöskunum) yfir og
látið marinerast yfir nótt eða frá morgni til kvölds. Leggið

Hægt að gera við 6 og 7
Enda þótt ólíklegt sé að Hvalur 6
og 7 fari á sjó framar er vel gerlegt
að gera við þau að sögn Kristjáns
Loftssonar. „Gufuvélar skipanna
eru í góðu lagi en til að koma þeim
í stand þyrfti að skipta um allar
innréttingar og raflagnir, sem
eyðilögðust í söltum sjónum,“ segir
Kristján.

SJÓMANNADAGURINN 2009

grillpinna í bleyti í ca 2 klst. Rúllið upp baconlengjum.
Skerið papriku, rauðlauk eða sveppi í fremur grófa bita.
Þessu er síðan þrætt upp á grillpinnana til skiptis. Kjöt +
paprika + bacon + kjöt + rauðlaukur + kjöt o.s.frv. Þetta
er svo grillað á útigrilli. Passið að grilla ekki of lengi því
þannig þornar kjötið. Borið fram með kartöflum, grilluðum
eða soðnum eftir smekk, grænum baunum, hrásalati eða
annað sem fólk þykir gott. Piparsósa úr pakka er góð með.

Hrefnusteik
Skerið kjötið í 1 - 1.5 cm þykkar sneiðar. Penslið með BBQ
sósu og grillið í ca 3-4 mín á hvorri hlið (á vel heitu grilli).
Borið fram með léttsoðnu fersku grænmeti, kartöflum og
grænpiparsósu.
Pönnusteik
Skerið kjötið í 1 cm þykkar sneiðar. Veltið sneiðunum upp
úr pískuðu eggi og uxahalasúpudufti (fæst frá Erin). Steikið
kjötið í ca 3 mín á hvorri hlið og hellið rjóma yfir og látið
liggja í rjómanum í smá stund.
Hrefnuforréttur
Fljótlegur skyndibiti sem er ótrúlega góður. Mikið notaði
í Japan. Skerið hrefnukjötið niður í örþunnar og litlar
sneiðar. Dæmi: 5x5 cm sneiðar sem eru 3-5 millimetrar á
þykkt. Veltið sneiðunum upp úr sojasósu og borðið hrátt.

Paul Watson, eru elstir. Hvalur 6
er elstur, smíðaður við lok síðari
heimsstyrjaldarinnar árið 1945 og
Hvalur 7 er frá 1946.

hedi nn.is
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Þannig að það er ekki hægt að kvarta
yfir skorti á atvinnutækifærum.
Ástandið á eftir að breytast verulega
á næstu árum og þörfin mun aukast
mikið. Það hefur verið reiknað út
að árið 2012 komi til með að vanta
hvorki fleiri né færri en áttatíu og
fjögur þúsund yfirmenn á flotann.
Það eru því heilmikil tækifæri fyrir
unga og metnaðarfulla menn sem
vilja gera eitthvað annað en veltast
um borð í fiskibátum eða togurum á
Íslandsmiðum,“ segir Hákon.

Skóli fyrir útgerðina
Að sögn Hákonar er Santa Marta
hálfgert skólaskip. „Ég hef verið hjá
útgerðinni í fjórtán ár og er með
reynslumestu skipstjórnarmönnum
þeirra. Það kemur því í minn hlut að
„skóla“ til unga menn og kenna þeim
rétta hugarfarið. Að lokinni þjálfun
um borð hjá mér, sem tekur um eitt
ár eða rúmlega það, þá þykir óhætt að
færa piltana yfir á önnur skip.“
Hákon neitar því að hann sé
strangur, „en ég vil að menn vinni
vinnuna sína og skili því verki sem
af þeim er krafist. Ég skipti mér ekki
af mönnum sem standa sig en ef þeir
skila ekki sínu starfi þá eiga þeir ekki
heima um borð hjá mér. Það er nú
svo einfalt. Ég vil líka að menn virði
reglur. Ég leyfi mönnum til dæmis
að fá sér öl eða léttvín á frívöktum.
Menn verða þá að geta farið vel með
það. Sumir geta drukkið einn bjór
eða tvo án þess að vera til vandræða
meðan aðrir breytast í óargadýr við
það eitt að fá sér sopa. Ef eitthvað
slíkt gerist um borð í skipi hjá mér fer
viðkomandi í áfengisbann og á því eru
engar undantekningar. Ef einhver úr
áhöfninni gefur viðkomandi vín þá fer
hann líka í áfengisbann. Ég hef haft
þessa reglu lengi og hún virkar vel.“
140 skipa útgerð
Útgerð Santa Marta heitir Intership
Navigaton og er að sögn Hákonar
pappírsfyrirtæki sem erfitt er að
segja nákvæmlega til um hverjir

eða hvað? Hákon er ekki á því. ,,Þeir
voru búnir að nauða í mér í töluverðan
tíma áður en ég samþykkti að taka
við nýju skipi. Það fylgir því nefnilega
heilmikil vinna að standsetja skip.
Ég man eftir því þegar ég tók við
fyrsta skipinu sem verksmiðjan
smíðaði fyrir útgerðina, þá var allt
klappað og klárt og hægt að ferma
skipið og sigla af stað. En núna eru
vinnubrögðin önnur. Skipið er klárað
en innréttingar og fleira eru settar
í lestina og síðan þurfum við sjá um
allan lokafráganginn. Það er bæði
tímafrek og leiðinleg vinna,“ segir
Hákon.

Engin íslensk
lög um kjölfestu
Hákon segir góðan gang á Santa
Mörtu. Skipið gengur þetta 14 til 15
mílur og haggast lítið sem ekkert,
jafnvel þótt það sigli tómt yfir úthafið,
rétt eins og það gerir frá Íslandi. „Við
getum verið með allt að 12 þúsund
tonna kjölfestu og það leiðir hugann
að reglum hér á landi eða öllu heldur
skorti á reglum. Það er sama hvert
við siglum, við þurfum alls staðar að
gera grein fyrir kjölfestunni, hversu
mikinn sjó við erum með, hvar við
dældum honum í kjölfestutankana
og það er stranglega bannað að
dæla kjölfestunni úr skipunum
nema úti á rúmsjó. Það er annað
uppi á teningnum á Íslandi. Engin
íslensk lög eru til um þessa hluti og
skipstjórnendur geta hæglega dælt
sjónum úr tönkunum við strendur
landsins, jafnvel í höfn. Einhver gæti
sagt að sjór sé sjór, hvaðan sem hann
kemur, en sú er aldeilis ekki raunin.
Enginn veit með vissu hvernig sjórinn
er sem dælt er í tankana hinum megin
á hnettinum, svo dæmi sé tekið.
Enginn veit heldur hvaða dýr og
örverur eru í þeim sjó sem hugsanlega
er dælt úr skipunum undan ströndum
landsins og hvaða áhrif þau geta haft
á lífríkið hér við land. Ég skil ekki af
hverju land sem stærir sig af hreinni
náttúru, fersku vatni og ómenguðum
sjó skuli leyfa sér slíkt kæruleysi.

Íslendingar eiga möguleika
þótt skipin séu farin úr landi
Santa Marta er enginn smádallur.
Skipið er tæplega 32 þúsund
tonn og um 172 metrar að
lengd, smíðað í Japan á síðasta
ári. Það er skráð á Kýpur og öll
áhöfnin er frá Filipseyjum nema
skipstjórinn, Hákon Ísaksson.
Sjómannadagsblaðið mælti sér
mót við Hákon þegar skipið lá við
bryggju í Straumsvík, nýkomið
með 30 þúsund tonna súrálsfarm
fyrir álverið.
Öflug öryggisgæsla var við
landganginn og greinilegt að engum
var hleypt um borð nema hann
ætti þangað brýnt erindi. Eftir að
öllum formsatriðum hafði verið
fullnægt var okkur fylgt upp í brú,
þar sem „kallinn“ stóð í miðjum
hópi ungra manna sem spurðu
hann spjörunum úr. Þetta voru
nemendur í Stýrimannaskólanum,
sem Hákon hafði boðið til sín um borð
í flutningaskipið. „Það er mikilvægt
fyrir þessa stráka að fá að koma um
borð í svona skip og átta sig á því að
þeir hafa góða möguleika á að taka
við stjórn á svona skipi einn góðan
veðurdag,“ segir Hákon, „jafnvel þótt
við séum búin að missa skipin úr
landi.“

Vantar 35.000 yfirmenn
Strákunum í Stýrimannaskólanum
fannst mikið til koma enda hafa þeir
tæpast heimsótt stærra skip. Hákon
gaf sér góðan tíma til þess að spjalla
við þá og var ótrúlega þolinmóður og
hvetjandi. Hann lagði mikla áherslu

á að þeir einir gætu lagt grunn að
framtíð sinni. „Ef þið sleppið öllu
rugli og farið eftir lögum og reglum þá
getið þið vel stjórnað skipi á borð við
þetta í framtíðinni,“ útskýrði Hákon.
„Tölfræðin er með ykkur. Nú er talið
að um 35.000 yfirmenn vanti um
borð á alþjóðlega kaupskipaflotann.

eiga. Fyrirtækið er með 140 skip á
sínum snærum og þar af eru rúmlega
fimmtán í sama stærðarflokki og
Santa Marta.
Skipið er nýtt, rétt um ársgamalt.
Það hlýtur að vera mikil upphefð
fólgin í því að fá að taka við nýju skipi,

Hvað hafa umhverfisráðherrar
landsins verið að hugsa?“ spyr Hákon.

Ætlar að ganga heim
Sjómennskuferill Hákonar hófst
er hann var þrettán ára en þá fór
hann í sinn fyrsta róður. „Ég man að
kaupið var 500 krónur fyrir róðurinn
og það fyrsta sem ég keypti mér
voru fokdýrir skór sem kostuðu 80
krónur,“ segir Hákon sem vill ekki
gefa upp hvað hann getur keypt mörg
skópör á dag miðað við núverandi
laun. „En launin eru ágæt en ekkert
mikið meira en það. Ég var farinn
að hugsa um að hætta þessu enda
nóg komið en þá hrundu bankarnir
og ég tapaði eitthvað af peningum
eins og margir aðrir, þannig að ég
verð að vinna eitthvað lengur. En ég
vona að síðasti túrinn minn verði
hingað til Straumsvíkur því þá get ég
gengið heim í Kópavog eftir þessum
fína göngustíg, sem búið er að leggja
meðfram sjónum. Það væri nú
ekki slæmt,“ segir Hákon Ísaksson,
skipstjóri á flutningaskipinu Santa
Mörtu.

Hákon ræðir við verðandi
skipsstjórnendur.
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Ofveiði kemur
í veg fyrir
túnfiskgöngur
norður á
bóginn
Íslensk skip hafa af og til reynt fyrir sér á
túnfiskveiðum, bæði í íslenskri lögsögu og á
fjarlægum miðum. Er um veiðar á
bláuggatúnfiski að ræða sem er
verðmætasta tegundin í túnfiskflórunni.
Þessar veiðar hafa þótt skila litlu miðað við
tilkostnað. Skip frá Vestmannaeyjum fóru á
sínum tíma á veiðar á öðrum og verðminni
túnfisktegundum við Brasilíu og gáfu þær
sömuleiðis lítið af sér. Ísland er aðili að
Atlantshafstúnfiskveiðiráðinu og hefur sem
slíkt heimild til veiða á um 50 tonnum af
bláuggatúnfiski á ári, nánar tiltekið úr
stofni Austur-Atlantshafs-bláuggatúnfisks
en útbreiðslusvæði hans nær allt frá
Grænhöfðaeyjum í suðri til Noregs í norðri.
Í ár ákvað sjávarútvegsráðuneytið að geyma
íslenska kvótann og flytja óskertan til ársins
2011.
Bláuggatúnfiskur er talinn vera einn sá
verðmætasti í heimi og er gríðarlega
eftirtsóttur af veitingahúsum. Á þeim er
hann skorinn í smábita og eru réttirnir
jafnan með þeim dýrustu á matseðlunum.
Sem dæmi má nefna að í upphafi ársins

minnkaði síðan jafnt og þétt þar til árið
2005 þegar ákvörðun var tekin um að hætta
veiðum,“ segir Droplaug Ólafsdóttir,
líffræðingur á Hafrannsókastofnuninni.

Ofveiði kemur í veg fyrir göngur
Þrátt fyrir aukinn sjávarhita virðist
túnfiskurinn ekki ganga eins langt norður á
bóginn nú og hann gerði í upphafi
tilraunaveiðanna. Þaðan af síður er
göngumynstur hans líkt því sem það var
upp úr miðri síðustu öld þegar túnfiskur
gekk langt norður með Noregsströndum.
Ljóst er að sókn í túnfisk hefur verið langt
umfram afrakstursgetu stofnanna í Norður
Atlantshafi undanfarna áratugi og sennilega
er lítil stofnstærð skýring á núverandi
göngumynstri. Aflaheimildir hafa verið
töluvert umfram ráðgjöf fiskifræðinga og
þar að auki eru sterkar vísbendingar um að
raunverulegur afli hafi verið langt umfram
veiðiheimildir. Mikil óvissa ríkir því um
túnfiskstofna í N-Atlantshafi og ósennilegt
að túnfiskurinn fari að ganga norðar í

Um borð í japönsku túnfiskveiðiskipi við Íslandsstrendur. Myndin sýnir yfir dekkið þegar
línan er dregin. Um borð standa menn vaktina allt upp í 12 klst meðan drátturinn stendur
yfir.

fékkst metverð fyrir bláuggatúnfisk á
uppboði á fiskmarkaðnum í Tókýó, en þá
greiddu tveir veitingastaðir um 13 milljónir
króna fyrir 130 kg fisk, eða sem svarar 100
þúsund krónum fyrir kílóið.

Japanir við landið
„Japanir og fleiri þjóðir hafa stundað veiðar
á úthafinu í N-Atlantshafi síðustu áratugi
og færðu sig stöðugt norðar þar til þeir
sóttust eftir að stunda veiðar innan íslensku
lögsögunnar árið 1995. Lítil vitneskja var
um túnfisk á íslensku hafsvæði á þessum
tíma og ein af fáum heimildum um túnfisk
við landið var frá miðri síðustu öld þegar
staðfestar fregnir bárust um túnfiskgöngur
inni á Ísafjaðardjúpi. Af þessum sökum var
ákveðið að Hafrannsóknastofnunin gengi til
samstarfs við japanska útgerðaraðila um
tilraunaveiðar á túnfiski í íslenskri lögsögu
árið 1996. Skipin stunduðu aðallega
veiðarnar suður af landinu á hverju hausti
allt til ársins 2005. Rannsóknamenn Hafró
voru um borð og fylgdust með afla og
aflabrögðum auk þess sem þeir tóku sýni til
rannsókna. Veiðarnar leiddu í ljós að
bláuggatúnfiskur gekk í nokkru magni inn í
íslenska lögsögu á haustin. Aflinn náði
hámarki á árunum 1997 og 1998 en

verulegum mæli nema stofnarnir rétti sig
við.
„Ég á ekki von á því að túnfiskveiðar hér
við land verði raunhæfur möguleiki fyrr en
tekst að ná betri stjórn á veiðum og byggja
stofninn upp að nýju. Túnfiskurinn mun
líklega ekki ganga hingað norður aftur fyrr
en hann nær sér nægilega á strik á ný,“ segir
Droplaug.

Veiðar við Líbýu
Á síðasta ári fékk útgerð í Hrísey úthlutað
íslenska kvótanum sem nýtti hann við
strendur Líbýu í samvinnu við erlenda
útgerð. Í ár barst ein umsókn til veiða á
þeim 50 tonnum sem Ísland hefur
samkvæmt reglum Atlantshafstúnfiskveiðiráðsins. Var sótt um leyfi til
veiða í Miðjarðarhafi í samvinnu við erlenda
aðila. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið ákvað að hafna leyfi til
samvinnuveiða í ár enda samþykktu
túnfiskveiðiþjóðirnar fyrr á árinu að minnka
veiðar á bláuggatúnfiski um 20% 2009
miðað við fyrri ár í viðleitni sinni til að
draga úr ofveiði. Stundar því engin íslensk
útgerð veiðar á túnfiski á þessu ári.

Droplaug Ólafsdóttir
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Lífið á Hrafnistu

Þegar spurt er um hitakerfi er svarið:
“Já, Danfoss er með lausnina fyrir þig”
Við höfum í áratugi verið leiðandi í framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi
og séð notendum um allan heim fyrir búnaði og lausnum,
sem gerir líf þeirra þægilegra.
Við erum eini framleiðandinn á markaðinum sem sérhæfir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og tengigrindum fyrir hitakerfi.
Við leggjum metnað okkar í að finna réttu lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar
hverjar sem stærðirnar, þarfirnar eða kröfurnar kunna að vera.

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími 510 4100 • www.danfoss.is
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Breytingar á Hrafnistu í
Reykjavík
Á undanförnum mánuðum hafa staðið
yfir umfangsmiklar framkvæmdir í
húsnæði Hrafnistu í Reykjavík. Þeim
er ekki lokið en markmið þeirra er að
mæta vaxandi kröfum nútímans um
bættan aðbúnað aldraðra og
framfylgja, eins og hingað til,
yfirlýstri gæðakröfu Hrafnistu um að
vera leiðandi í þjónustu og umönnun
aldraðra.
Breytingarnar eru margháttaðar.
Miðrými hafa verið stækkuð og
endurnýjuð auk þess sem unnið er að
stækkun allra herbergja.
Framkvæmdirnar hófust strax að
loknum sjómannadegi árið 2007 er

byrjað var að grafa fyrir grunni að
stækkun miðrýma á göngum E, F og
G. Gangar E2 og E3 voru teknir í
notkun í júní 2008 með samtals
fimmtán hjúkrunarrýmum, þar sem
öll herbergi eru einbýli með salerni. Á
deild E2 voru áður 17 einbýli með
sameiginlegum salernum en þar verða
nú 7 einbýli með salerni. Á deild E3
voru áður 18 einbýli með
sameiginlegu salerni. Þar verða nú 8
einbýli með salerni. Áætlaður
kostnaður við þessar breytingar er um
110 milljónir króna. Samhliða
áðurnefndum breytingum var
miðrými annarrar, þriðju og fjórðu

Fyrir breytingu
Eftir breytingu

hæðar stækkað og bætt við svölum.
Áætlaður kostnaður við þær
breytingar er um 45 milljónir króna
fyrir utan uppsteypu.

Tvíbýlum breytt í einbýli
Í nóvember 2008 hófust framkvæmdir við annan áfanga vegna
breytinga á deild G2, G3 og G4. Þeim
verður senn fulllokið. Reiknað er með
að á deild G2 verði hvíldarinnlagnir
með 16 rýmum, þar sem áður

Sjómannamessa
í Dómkirkjunni
Árleg Sjómannadagsmessa verður í
Dómkirkjunni kl. 11.00 að morgni
Sjómannadagsins. Biskup Íslands,
herra Karl Sigurbjörnsson, predikar
og séra Hjálmar Jónsson þjónar fyrir
altari. Dómkórinn syngur við
athöfnina, organisti er Marteinn H.
Friðriksson og Einar Örn Einarsson
stýrimaður syngur einsöng.

Að venju sér Sjómannadagsráð um
gerð messuskrár. Forsíðumynd
messukrárinnar er af altaristöflunni í
Grindavíkurkirkju og sýnir Jesú kyrra
vind og sjó. Altaristaflan er endurgerð
af málverki eftir Ásgrím Jónsson.

voru 24 rými í tvíbýli. Á G3 og G4
var tólf tvíbýlum breytt í annars
vegar níu einbýli og hins vegar tíu
einbýli. Áætlaður kostnaður við
breytingar á deildunum er áætlaður
um 130 milljónir króna. Í nóvember
hófust jafnframt framkvæmdir í
porti við norðurenda hússins með
gerð aðkeyrslu og inntaks fyrir
vatnsúðakerfi (brunakerfi). Þessum
framkvæmdum lauk snemma á þessu
ári og er áætlaður kostnaður um 35
milljónir króna.

Kostnaður um milljarður
Áætlað er að heildarkostnaður við
ofangreindar breytingarnar, sem
taka munu á bilinu þrjú til sjö ár,
verði nálægt einum milljarði, sem
gera um átta milljónir króna á hvert
hjúkrunarrými.
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Stefán Friðriksson, aðstoðarframkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum,
en Vinnslustöðin hefur náð
hvað mestum árangri við veiðar
á gulldeplu, er þeirrar skoðunar
að gulldeplan sé komin í hóp
varanlegra nytjastofna hér við
land, sem sjómenn eigi eftir
að ná betri tökum á varðandi
veiðar og vinnslu.
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Gulldepla. Myndina tók Þorkell Lindberg Þórarinsson, forstöðumaður Náttúrustofa
Norðausturlands vorið 2007. Þá fann Þorkell þrjá litla fiska í fjöruborðinu í Barminum á Tjörnesi.
Slíkt er óalgengt enda hirða máfar svona góðgæti fljótt upp. Helst hefur gulldeplu verið að finna
við skoðun magasýna úr stærri fiskum.

Í upphafi ársins hélt Huginn VE til
tilraunaveiða á norrænni gulldeplu,
eða laxsíld eins og hún er einnig
kölluð. Gulldepla er afar smávaxinn
fiskur, einungis 6-7 cm að lengd,
svokallaður miðsjávarfiskur, sem
heldur sig á 100 til 200 m dýpi á
nóttunni en á allt að hálfs kílómetra
dýpi á daginn. Lítið er vitað um
gulldeplu við Ísland, en þó er vitað að
fiskurinn finnst allt í kringum landið.
Á síðasta ári veiddu íslensk skip tæp

Gulldepla:

Nýr varanlegur nytjastofn við landið
50 þúsund tonn innan lögsögunnar.
Í fyrsta túrnum í upphafi þessar árs
fékk Huginn um 50 tonn og þeim
næsta rúm 600 tonn sem veiddust
á Grindavíkurdýpi. Tilraunir með
gulldepluveiðar hafa vakið athygli og
áhuga fleiri útgerða enda brugðust
undanfarnar síld- og loðnuveiðar
algerlega. Sjávarútvegsráðuneytið
gaf tæplega tuttugu skipum leyfi
til tilraunaveiða á þessu ári og
hafa þau aðallega landað aflanum í
Vestmannaeyjum, en einnig í Helguvík
og víðar. Í marsmánuði lauk veiðunum
að þessu sinni er fiskurinn hvarf úr
lögsögunni og hélt suður á bóginn.

Enn verið að læra á veiðarnar
Vitað hefur verið af gulldeplu hér við
land um nokkurt skeið. Tilraunaveiðar
fóru fram árið 2002 en einhverra
hluta vegna var þeim ekki fylgt eftir
í kjölfarið. Þá er ljóst að enn eru
sjómenn að læra á veiðar og vinnslu
á þessari nýju tegund en gulldepla
er svo smá að möskvar þurfa að vera
mun minni en menn eiga að venjast
hér við land. Þá er einnig komið í
ljós hátt saltinnihald í fiskinum, sem
hugsanlega stafar af meðhöndlun við
dælingu í lestar þannig að á því sviði
er einnig ýmislegt ólært.

Mikil verðmæti
Gulldeplan er mjög feitur fiskur og
fer eingöngu til bræðslu. Mjölið er
aðallega selt til Noregs og Danmerkur,
þar sem það er notað í fiskeldi. Ætla
má að útflutningsverðmæti gulldeplu
verði á fjórða milljarð króna á þessu
ári. Vegna óvissu um stofnstærð og
veiðiþol setti Hafrannsóknastofnunin
m.a. þau skilyrði að veiðarnar skyldu
stundaðar á a.m.k. 200 dýpi og annar
afli aðgreindur við dælingu í lestar.
Hjá stofnuninni er verið að finna
leiðir til að meta magn gulldeplu
innan lögsögunnar. Á meðan ekki
liggur ljóst fyrir hver veiðigetan er
leggja fiskifræðingar áherslu á að

Stefán Friðriksson

veiðileyfi séu tímabundin og aflinn
ekki umtalsverður.

Þörf á rannsóknum
„Hversu mikið við komum til með
að veiða af gulldeplu í framtíðinni
get ég ekki spáð fyrir um á þessu
stigi, til þess eru óvissuþættirnir
of margir. Það eiga eftir að fara
fram rannsóknir á stærð stofnsins,
viðgangi og dreifingu,“ segir Stefán hjá
Vinnslustöðinni.

Íslendingar að
samningaborði
um makríl
Veiðar á makríl í íslenskri
fiskveiðilögsögu hófust fyrir alvöru
á síðasta ári þegar tegundin kom í
umtalsverðu magni inní lögsöguna.
Alls nam aflinn um 112 þúsund
tonnum, sem skiluðu um sex
milljörðum króna í þjóðarbúið.
Sjávarútvegsráðherra heimilaði leyfi
til veiða á sama magni á þessu ári og
2008 og er gert ráð fyrir að veiðarnar
hefjist síðar í sumar og standi fram
eftir hausti. Veiðar Íslendinga
hafa verið harðlega gagnrýndar af
Norðmönnum og Evrópusambandinu
og raunar einnig af sérfræðingum
hjá Hafrannsóknastofnuninni.
Þannig segir Ólafur Karvel Pálsson
fiskifræðingur á heimasíðu sinni að
úthlutun sjávarútvegsráðuneytisins
á veiðikvótanum í vor hafi sett
stjórn veiða á makríl í uppnám og
ákvörðunin sé ekki byggð á þeim
vísindalega grunni sem skilgreindur
er af ráðuneytinu sem hornsteinn
ábyrgrar fiskveiðistjórnar.
Ljóst þykir að þrefalda megi
verðmæti aflans með fullvinnslu til
manneldis en erlendis hefur bæði
verið gagnrýnt að Íslendingar skuli
yfirhöfuð veiða makríl enda þótt hann
komi inní lögsöguna, en einnig fyrir
þær sakir að afli íslensku skipanna

fari nær eingöngu til bræðslu. LÍÚ
hefur bent á að Íslendingar hafi
annars vegar fullt leyfi til veiða í eigin
lögsögu og hins vegar að hingað til
hafi aðrar þjóðir ekki viljað tala við
Íslendiga um skiptingu stofnsins.
Hvað vinnslu varði þá hafi verið bent
á að ástand makrílsins á því tímabili
sem hann sé í íslenski lögsögu sé með
þeim hætti að erfitt sé að meðhöndla
hann vegna þess hve feitur hann sé og
laus í sér. Það sé atriði sem ná þurfi
tökum á með fullvinnslu í huga.

Ætla að tala við Íslendinga
Íslendingar eru ekki aðilar að
samningum um stjórn makrílveiða
á Norður-Atlantshafi þrátt fyrir
ítrekaðar óskir um aðild. Önnur
strandríki, svo sem Noregur og
Færeyjar og einstök ríki innan ESB,
líta svo á að makríll veiðist ekki í
íslenskri lögsögu og því eigi Ísland
ekki erindi að samningaborðinu.
Norðmenn gagnrýndu harkalega
veiðarnar hér við land á síðasta
ári og ennfremur ákvörðun
sjávarútvegsráðherra frá því í mars
að gefa út veiðikvóta fyrir þetta ár.
Reyndar hafa Samtök framleiðenda
uppsjávarfisks í Danmörku sagt að
Norðenn séu ekki í aðstöðu til að

gagnrýna veiðar Íslendinga enda hafi
þeir ásamt Færeyingum úthlutað sér
sjálfir auknum kvóta fyrir þetta ár
án samráðs við aðrar þjóðir. Danir
eru engu að síður óhressir með
makrílveiðar Íslendinga en segja að
Evrópusambandið ætti alfarið að
stjórna veiðunum enda eini ábyrgi
aðilinn í þessum efnum. Þess er að
geta að Danmörk er aðili að ESB en
hvorki Noregur né Færeyjar.
Í lok apríl bárust íslenskum
stjórnvöldum boð frá ESB, Færeyjum
og Noregi um að taka þátt í fundi um
stjórn makrílveiða sem haldinn verður
í London 29.-30. júní n.k. Ísland hefur
þegið boðið.

Allir á makríl!
LÍÚ gerir ráð fyrir að útvegsmenn
muni nýta stofninn áfram
veiðist hann á annað borð innan
lögsögunnar. Til þess sé réttur
Íslendinga óskoraður. Öll skip
með leyfi til atvinnuveiða hér við
land mega samkvæmt ákvörðun
stjórnvalda veiða makríl og hafa
útgerðir fjölmargra uppsjávarskipa
reynt fyrir sér á veiðunum auk
trilluútgerða á Austurlandi.
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Minning

Andrés Guðjónsson
Andrés Guðjónsson, fyrrverandi
skólameistari Vélskóla Íslands, lést 22.
janúar á Landakoti áttatíu og átta ára
að aldri. Andrés fæddist í Hafnarfirði
13. júní 1921. Hann lærði rennismíði
hjá Vélsmiðju Hafnarfjarðar og tók
sveinspróf í greininni 1942. Hann
lauk vélstjóraprófi tveimur árum
síðar og rafmagnsdeildarprófi 1945.
Andrés lauk æðsta vélstjóraprófi frá
Köbenhavns Maskinmesterskole 1949
og varð tæknifræðingur frá Odense
Maskinbygnings teknikum 1950. Hann
kynnti sér meðferð og notkun vatns fyrir
gufukatla í Newcastle á Englandi. Einnig
sótti Andrés námskeið hjá Shell í London
í meðferð á smurolíum og efnagreiningu
þeirra og fór reglulega í kynnis- og
námsferðir til að afla sér aukinnar
þekkingar á menntun vélstjóra og
vélfræðinga, aðallega til Norðurlandanna.

Andrés var kyndari og vélstjóri á
síldveiðibátum og togurum. Þá var
hann vélstjóri í síldarverksmiðjunni á
Djúpuvík, síðast sumarið 1956. Hann

starfaði einnig sem verksmiðjustjóri
hjá Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunni
að Kletti á árunum 1950 til 1953,
eða þar til hann hvarf til starfa á
teiknistofu Vélsmiðjunnar Héðins
í Reykjavík, þar sem hann starfaði
sem tæknifræðingur til 1955. Andrés
kenndi á mótornámskeiðum Fiskifélags
Íslands og hjá Bréfaskóla SÍS og ASÍ frá
1961 allt þar til að slíkt kennsluform
var lagt niður. Andrés var kennari við
Vélskóla Íslands frá 1955 til 1971 en þá
tók hann við sem skólastjóri og síðar
skólameistari. Því starfi gegndi hann
til ársins 1991. Hann var árið 1978
skipaður í nefnd um endurskoðun laga
um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra
og vélavarða á íslenskum skipum. Ný
lög um atvinnuréttindi tóku síðan gildi í
desember 1984. Andrés var eftirlitsmaður
hvalveiðiskipa Hvals hf. og yfirvélstjóri

á þeim í viðlögum. hann var meðdómari
í sjórétti sem og skipaskoðunarmaður
fyrir American Bureau of Shipping á
árunum 1967 til 1981. Andrés var meðal
stofnenda Skátafélags Hafnarfjarðar
1937 og formaður Iðnfræðingafélags
Íslands 1955 til 1956. Hlaut íslensku
fálkaorðuna 1992. Andrés skrifaði
kennslubækur, m.a. fyrir nema í
vélstjórnarfræðum sem notaðar voru í
mörg ár.
Andrés kvæntist 9. desember
1950 eftirlifandi eiginkonu sinni,
Ellen Margrethe Guðjónsson
hjúkrunarfræðingi frá Lumby á Fjóni í
Danmörku. Þau eignuðust þrjá syni; Jens,
Ívar og Grím.
Við leiðarlok þakkar Sjómannadagsráð
Andrési Guðjónssyni fyrir margvísleg
og óeigingjörn störf í þágu íslensku
sjómannastéttarinnar.
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Afltækni

Kaupfélag Skagfirðinga

Sjómannafélag Eyjafjarðar

Báran – stéttarfélag

Klaki – stálsmiðja

Sjómannasamband Íslands

Dalvíkurbyggð – Hafnasjóður

Loðnuvinnslan hf.

Spennubreytar ehf.

Efling – stéttafélag

Löndun hf.

Sveitarfélagið Garður

Egersund Ísland ehf.

MD vélar hf.

Útflutningsráð

Eimskip

Nesskip hf.

Vestmannaeyjahöfn

Frostfiskur

Ó. Johnson & Kaaber hf.

Véla- og bílaþj. Kristjáns ehf.

Gullberg ehf.

Ólafur Þorsteinsson ehf.

Vélaverkstæði Jóhanns Ólafs ehf.

Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf.

Raftíðni ehf.

Vélsmiðjan Foss ehf.

Hafnarfjarðarhöfn

Ráðgarður – skiparáðgjöf

Viking – björgunarbúnaður ehf.

Hafnarsjóður Skagafjarðar

Reykjaneshöfn

Vistor hf.

Hafnarsjóður Þorlákshafnar

Sandgerðishöfn

Þórsberg ehf.

Hafnir Vesturbyggðar

Síldarvinslan hf.

Ísfiskur ehf.

Sjómanna- og vélstjf. Grindavíkur

viðhaldið

515 4001
Opið virka daga frá 10-18
vidhald@byko.is

EXPO · www.expo.is

Allt fyrir

Hringdu
í viðhaldssíma BYKO
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Þorskensím hafa
yngingarmátt
Dr. Jón Bragi Bjarnason hefur þróað vörur úr þorskensímum frá því
hann hóf nám við Háskóla Íslands upp úr 1970. Þekktasta varan
hér á landi er Penzim áburðurinn sem margir þekkja en vörurnar eru
einnig seldar víða um heim undir mismunandi vörumerkjum.
Jón Bragi segir þróun Penzims eiga
sér langa sögu og langan aðdraganda.
„Þetta hófst þegar ég var við nám
í efnafræði við Háskóla Íslands. Á
sumrin var ég sjómaður á togaranum
Halkion frá Vestmannaeyjum. Þegar
ég var að gera að þorskinum þá sá
ég nánast með berum augum hvað
ensímin voru öflug sem meltu fæðu
fisksins,“ segir Jón Bragi og útskýrir
nánar: „Þorskurinn gleypir fæðuna
en tyggur hana ekki eins og við. Þar
að auki meltir hann við lágt hitastig,
0-5°c, þannig að það þarf ofboðslega
öflug ensím til að melta fæðuna.“
Jón Bragi segir þorskensímin hafa
verið sér afar hugleikin í gegnum
BS námið og doktorsnámið. „Þegar
ég kom heim að loknu námi og fór
að starfa við Háskóla Íslands árið
1978 var ég fullur af eldmóði sem
ég vildi nýta til að vinna gagn fyrir
Ísland svo ég fór að rannsaka nánar
ensímin úr þorskinum,“ segir hann en
ensímin finnur hann fyrst og fremst í

meltingarveginum fyrir neðan maga,
úr skúfum og þörmum fisksins.
Jón Bragi rannsakaði og birti
vísindalegar greinar um þessi ensím
og virkni þeirra næstu árin. „Við
þróuðum líka aðferð til að búa til
bragðefni úr ensímblöndunni og nú
framleiðir fyrirtækið Norðurbragð á
Höfn í Hornafirði sjávarbragðefni til
útflutnings.“

Einkaleyfi í 29 löndum
Úr þorskensímunum hafa nú orðið til
þrír vöruflokkar; snyrtivörurnar Dr.
Bragi í Bretlandi og Bandaríkjunum,
Penzim húðvörur og náttúruvörur,
og nú er í gangi lyfjaþróun þar sem
þorskensímin eru meginuppistaðan.
Jón Bragi segir lyfjaþróunina skiptast
í þrjá flokka. „Í fyrsta lagi eru það
húðsjúkdómar og má þar nefna exem,
unglingabólur og sáragræðslur. Á
sviði bólgu og verkja má nefna gigt
og skylda sjúkdóma og í þriðja lagi
er um að ræða veiru-, bakteríu- og

sveppasýkingar. Rannsóknir á þessu
sviði eru í samstarfi við erlend
lyfjafyrirtæki,“ segir Jón Bragi.
Vörur úr þorskensímum eru nú
seldar í Bandaríkjunum, Kína og víða
í Evrópu en einnig er unnið að því
að komast inn á japanskan markað.
„Við gerum þetta á þann hátt að við
vinnum ekki sjálf sem fyrirtæki á
þessum mörkuðum heldur leyfum
við fyrirtækjum að vera með eigið
vörumerki á viðkomandi markaði.
Þannig er Penzim vörumerkið bara
selt á Íslandi. Sama varan er hins
vegar seld undir þremur mismunandi
vörumerkjum í Frakklandi.
Markaðsstarf þeirra fyrirtækja
verður þannig þeirra eign en ekki
okkar. Við sendum þeim efnið og þeir
pakka,“ segir Jón Bragi en fyrirtækið
Ensímtækni hefur nú einkaleyfi á
vörunni í 29 löndum.

Æskuljóminn endurheimtur
Jón Bragi segir aðspurður að ensím
úr einum þorski dugi í tíu flöskur af
Penzimi. „Ef við segjum að aflinn á
Íslandi sé um 200.000 tonn af þorski
þá dugar það í 500 milljón flöskur
svo að hráefnisskortur er ekki orðið
vandamál ennþá,“ segir hann og
brosir.

Áttu þetta blað?
Sjómannadagsblaðið hefur komið út í rúm 70 ár. Blaðið er merkileg
heimild um starfsemi Sjómannadagsráðs, sögu og baráttumál íslenskra
sjómanna. Sjómannadagsráð hefur kappkostað að halda vel utan um
gömul blöð en einn árganginn vantar í heildarsafn Sjómannadagsráðs,
það er blaðið frá árinu 1991.
Ef eintak af blaðinu er til í þínum fórum þá biður Sjómannadagsráð um
að fá blaðið til varðveislu fyrir komandi kynslóðir.
Hægt er að senda blaðið til Sjómannadagsráðs, Hrafnistuheimilinu
Laugarási, 104 – Reykjavík.

Í Penzim flöskunni eru ensím úr
þorski grunnuppistaðan og Jón Bragi
segir önnur efni vera í eins litlu magni
og mögulegt er til þess að varan valdi
ekki ofnæmi. „Við höfum breytt
vörunni fimm sinnum frá upphafi til
þess að þróa sem allra bestu vöruna,
bæði þannig að ensímið þoli það
og húðin. Varan inniheldur engin
rotvarnarefni því hún rotver sig sjálf.
Þá eru engin ilmefni eða litarefni og
engar fitur eða olíur.“
Spurður um virkni Penzims, þá
segir Jón Bragi hana margvíslega.
„Það má segja að efnið hafi
yngingarmátt því það endurnýjar
húðina. Þegar húðin byrjar að eldast,
upp úr tvítugu, þá minnka þessi
ensím í húðinni. Penzim hjálpar til
við að halda þeim við og fjarlægir
einnig dauðar húðfrumur og eykur
blóðflæðið út í húðina. Þetta gerir
það að verkum að til dæmis virðast
hrukkur minnka.“ Jón Bragi segir
gott að nota Penzim sem andlitskrem
kvölds og morgna. „Það virkar vel sem
grunnur, jafnvel undir farða, og gefur
húðinni mikinn ljóma, það má segja
að það gefi æskuljóma,“ segir Jón
Bragi og brosir.
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Þilfarsskip Íslendinga 2009 		
samanborið við 1967
1967
voru undir íslenskum fána 37 farþega- og
flutningaskip, samtals 50.170 rúmlestir
að stærð, 777 togarar og fiskiskip, samtals
84.718 rúmlestir að stærð að hvalveiðiskipum
meðtöldum, 5 olíubátar, samtals 161 rúmlest,
og 7 olíuflutningaskip, samtals 8.361 rúmlest
að stærð. Þá gerðu Íslendingar út 11 björgunarog varðskip, samtals 2.886 rúmlestir, 1
hafrannsóknaskip, 499 rúmlestir að stærð auk
9 hafsögubáta, tollbáta, pramma og fl., samtals
696 rúmlestir, 3 dráttarskip, samtals 294
rúmlestir, og 5 dýpkunar- og sanddæluskip,
samtals 1.885 rúmlestir.

Togarar

Fiskiskip yfir 100 rúmlestir

fiskiskip, samtals 161.551 brúttótonn, 2
olíubátar, samtals 431 brúttótonn (ekkert
olíuflutningaskip), 18 björgunarbátar
(Landsbjörg), samtals 675 brúttótonn,
2 varðskip, samtals 2.500 brúttótonn, 2
hafrannsóknaskip, samtals 4.000 brúttótonn,
og 1 skólaskip, samtals 1.200 brúttótonn.
Einnig 11 hafsögubátar, samtals 285
brúttótonn, 10 dráttarskip, samtals 511
brúttótonn, 5 dýpkunar- og sanddæluskip,
samtals 2.220 brúttótonn og 37 ferjur og
hvalaskoðunarbátar, samtals 7.457 brúttótonn,
auk 118 skemmtibáta, samtals 1.281
brúttótonn að stærð.

Flotkvíar, prammar og önnur ótilgreind skip
eru ekki talin með í þessari upptalningu.
Þess skal getið að samkvæmt upplýsingum
Fiskistofu frá 1. september 2008 hafa u.þ.b.
700 íslensk fiskiskip veiðileyfi við Ísland.
Auk upptalinna skipa eru nokkur hundruð
opnir bátar (ekki þilfarsskip) skráðir á Íslandi.
Fjölmörg skip á íslenskri skipaskrá hafa ekki
haffæri og eru ekki gerð út. Sjá fjölda skipa
með veiðileyfi. Haffæri er skilyrði útgáfu
veiðileyfis.

2009
er ekkert farþega- og flutningaskip í
utanlandssiglingum skráð undir íslenskum
fána. Hér eru skráðir 60 skuttogarar og 770

Farþega- og flutningaskip
Olíubátar og olíuflutningaskip

Fiskiskip undir 100 rúmlestum

Björgunar- og varðskip

Hafnsögubátar, tollbátar, prammar, dráttarskip, dýpkunar- og sanddæluskip.

Sendum íslenskum
sjómönnum
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Mótaðu eigin framtíð
Fjölbreytt og hagnýtt nám í einum öflugasta
framhaldsskóla landsins.
Hvort sem markið er sett á frekara nám eftir framhaldsskóla eða
starfsréttindi hefur Tækniskólinn eftirsóknarverða möguleika til náms.
Kynntu þér námsframboðið á www.tskoli.is.
Innritun eldri nema stendur til 3. júní, en grunnskólanemar geta
innritað sig til 11. júní.

www.tskoli.is
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Sjómannadagsráð:

Reisir 95 leiguíbúðir
fyrir aldraða í Kópavogi
Þann 28. mars voru sjötíu ár
liðin frá því að stefnuskrárnefnd
Sjómannadagsráðs skilaði
tillögum ásamt langri álitsgerð um
framtíðaráform samtakanna sem
væru „að safna fé til stofnunar elli- og
hvíldarheimilis fyrir aldraða farmenn
og fiskimenn“. Þessum tillögum hefur
verið vel fylgt eftir sem sjá má þá litið
er yfir farinn veg Sjómannadagsráðs.
Þessum tímamótum í sögu
Sjómannadagsráðs var fagnað
föstudaginn 27. mars þegar Gunnar
I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi
og Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs, tóku
fyrstu skóflustunguna að nýjum
leiguíbúðum fyrir 60 ára og eldri
við Boðaþing í Kópavogi. Þar munu
rísa 95 þjónustu- og öryggisíbúðir
og munu framkvæmdir við fyrri
áfanga, alls 48 íbúðir, hefjast nú í vor.
Boðaþing liggur á mörkum bæjar og
sveitar, þar er aðgengi að göngu- og
reiðstígum sem liggja að Elliðavatni og
í Heiðmörk.
Hönnun og skipulag þjónustuog öryggisíbúðanna miðast við að
aldraðir geti sem lengst haldið eigið
heimili og nýtt sér þá þjónustu sem
Hrafnista og Kópavogsbær bjóða í
Boðaþingi, s.s. fæði, heimilishjálp
eða heimahjúkrun. Innangengt
verður úr nýju byggingunni yfir
í þjónustumiðstöð aldraðra sem
Kópavogsbær er að reisa við Boðaþing
9. Í þjónustumiðstöðinni verður
fjölnotasalur með eldhúsi, sundlaug
og föndursalur auk þess sem þar
verður boðið upp á sjúkraþjálfun hárog fótsnyrtingu, svo eitthvað sé nefnt.
Auk þess að reka

þjónustumiðstöðina mun Hrafnista
sjá um rekstur hjúkrunarheimilis sem
Kópavogsbær er að reisa við Boðaþing
í samvinnu við ríkisvaldið.
Þjónustu- og öryggisíbúðirnar
verða vandaðar af allri gerð og
skipulag þeirra og innréttingar taka
mið af þörfum aldraða. Dyraop

verða breið og rennihurðir inn á
bað- og svefnherbergi. Sérstakur
öryggisdúkur verður á gólfum
baðherbergja og öryggishnappur í
hverri íbúð. Íbúðunum fylgja svalir
sem eru yfirbyggðar en auðvelt er
að opna svalirnar nánast að fullu. Í
húsinu verða bæði tveggja og þriggja
herbergja íbúðir 60 til 90
fermetrar að flatarmáli, eða
88 til 131 fermetri þegar
tillit er tekið til sameignar og
geymslna.
Lóðin verður fullfrágengin
þegar húsið verður tekið í
notkun. Áhersla verður lögð
á góða útilýsingu, bílastæði
verða malbikuð og gangstígar
hellulagðir og verða allar
helstu gönguleiðir á lóðinni
með snjóbræðslu.
Áætlað er að bjóða
heildarframkvæmdina út

í almennu útboði
á næstunni og
stefnt er að því
að jarðvinna
hefjist strax í
vor og almennar
framkvæmdir um
mitt sumar 2009.
Húsið verður byggt í
tveimur áföngum og
verklok fyrsta áfanga, þar sem eru 48
íbúðir, eru áætluð í október/nóvember
2010. Hönnuðir hússins eru THG
arkitektar, Verkfræðiþjónustan ehf.
og VSÓ ráðgjöf. Frekari upplýsingar
um lausar íbúðir og fleira fást hjá
Sjómannadagsráði í síma 585 9301
og á vef Sjómannadagsráðs, www.
sjomannadagsrad.is.

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Ögmundur Jónasson
heilbrigðisráðherra og Pétur
Magnússon, forstjóri Hrafnistu
skrifuðu undir samninginn sem
Haraldur Hrafn Guðmundsson
frá Ríkiskaupum og Guðmundur
Hallvarðsson, formaður
Sjómannadagsráðs vottuðu.

Samið um hvíldarinnlagnir
og dagvistun fyrir aldraða
Hrafnista í Reykjavík tók í
notkun tvær nýjar deildir að
undangengnu útboði Ríkiskaupa
þegar Ögmundur Jónasson
heilbrigðisráðherra og Pétur
Magnússon, forstjóri Hrafnistu,
skrifuðu undir samstarfssamning
um rekstur þeirra föstudaginn 3.
apríl síðastliðinn. Um er að ræða
20 skammtímahvíldarrými með
endurhæfingu og 30 dagvistarrými
með endurhæfingu. Rýmin eru ætluð
skjólstæðingum heimahjúkrunar

á öllu höfuðborgarsvæðinu og á
Landspítala. Á báðum deildunum er
lögð áhersla á líkamlega- og andlega
endurhæfingu þeirra sem nýta sér
þjónustuna, en mikil þörf hefur verið
á þessari þjónustu fyrir eldri borgara
í Reykjavík.
Einstaklingar sem koma í hvíldarinnlögn með endurhæfingu eiga þess
kost að búa á Hrafnistu í allt að sex
vikur. Þar njóta þeir allrar þeirra
þjónustu sem Hrafnista hefur upp
á að bjóða en aðaláhersla er lögð á

einstaklingsmiðaða endurhæfingu
þeirra, m.a. með iðjuþjálfun,
sjúkraþjálfun og sundi. Markmiðið
með innlögnunum er m.a. að veita
einstaklingnum aukna færni til þess
að búa lengur í eigin húsnæði.
Þeim einstaklingum sem koma
í dagvistun með endurhæfingu
verður boðið upp á mjög markvissa
endurhæfingu en eiga þess jafnframt
kost að nýta sér alla aðra þjónustu
sem Hrafnista hefur upp á að bjóða.
Má þar nefna félagsstarf, sund

og listiðn. Þar sem um er að ræða
dagvistun hluta vikunnar geta fleiri
einstaklingar notið þjónustunnar
en sem nemur þeim þrjátíu rýmum,
sem samningurinn gerir ráð fyrir.
Þó svo að meginmarkmiðið með
dagvistinni sé endurhæfing verður
jafnframt lögð áhersla á að rjúfa
félagslega einangrun þeirra öldnu
með félagsskap, afþreyingu og
uppbyggingu á líkama og sál.
Að undanförnu hafa staðið yfir
umfangsmiklar framkvæmdir og
endurbætur á húsnæði Hrafnistu í
Reykjavík. Tilgangurinn er að koma
til móts við vaxandi kröfur nútímans
um aðbúnað aldraðra enda yfirlýst
markmið með starfi Hrafnistu að
vera leiðandi í þjónustu og umönnun
aldraðra. Herbergjum var fækkað og
þau stækkuð og öll gerð að einbýlum.
Þetta hefur leitt af sér fækkun
heimilismanna. Vegna þessa geta
faglegar stoðdeildir Hrafnistu, svo
sem iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun,
tekið að sér aðhlynningu þeirra
sem nýta sér þá þjónustu sem
heilbrigðisráðuneytið óskaði eftir.
Skammtímarými með
endurhæfingu og dagvist með
endurhæfingu hafa ekki verið áður
í boði hjá Hrafnistu í Reykjavík en
þessi þjónusta fléttast mjög vel inn í
þá fjölbreyttu starfsemi sem þar fer
fram.

KÓPAVOGUR

ÁLTAK
S T O F N A Ð

1 9 8 6

Hannaðu heimilið með Tengi

Blöndunartæki

Baldursnesi 6 • Akureyri

• Sími 414 1050 • Fax: 414 1051 • tengi@tengi.is •

Smiðjuvegi 76 • Kópavogi

• Sími 414 1000 • Fax: 414 1001 • www. tengi.is
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Fiskur hátíðar hafsins:

Steinbítur
Ákveðið hefur verið gera steinbítinn að fiski hátíðar hafsins í ár. Steinbítur finnst allt
í kringum landið, en hann er þó algengastur við Vestfirði. Einnig er talsvert um hann í
sunnanverðum Faxaflóa á vorin og sumrin og við SA-land á sumrin. Steinbít er einnig að
finna í öllu N-Atlantshafi, bæði austan og vestanmegin.
Steinbíturinn lifir á 10-300 metra dýpi og hann kann best við sig á leir- eða sandbotni.
Steinbíturinn hrygnir hér við land á haustin og snemma vetrar, í október og nóvember.
Aðalhrygningarstöðvarnar eru á 160-200 metra dýpi undan Vesturlandi og Vestfjörðum.
Á hrygningartímanum missir hann tennurnar og er tannlaus um tíma og tekur þá ekki
til sín fæðu. Síðan vaxa nýjar tennur og er hann þá orðinn rýr og sækir upp á grunnslóð
í leit að fæðu, sem er fyrst og fremst alls konar botndýr, einkum skeljar, eins og aða og
kúfiskur, krabbadýr, sniglar, ígulker, en einnig étur steinbíturinn töluvert af öðrum fiski
og þá einkum loðnu.
Steinbíturinn er oftast um 50-80 cm langur en getur orðið allt að 120 cm. Hann getur
orðið yfir 20 ára, en vöxtur hans er frekar hægur.

Veiðarfæri
Steinbíturinn er að langmestu leyti veiddur á línu eða rúmlega helmingur alls aflans.

Steinbítsveiðar
Veiðar íslenskra skipa hafa verið á bilinu tæp 12 til 15 þúsund tonn síðan 1995.
Á Íslandsmiðum varð steinbítsaflinn mestur árið 1963 eða 29,5 þús tonn og af því magni
veiddu Íslendingar 17,3 þúsund tonn.
(Heimild: Íslenskir fiskar eftir Gunnar Jónsson, Fjölvi 1992).

Sendum íslenskum
sjómönnum
árnaðaróskir á
hátíðisdegi þeirra

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

GARÐABÆR
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Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
Steinbítur
Latína: Anarhichas lupus
Enska: Catfish
Danska: Havkat, söulv
Færeyska: Steinbítur
Norska: Havkatt, kattfisk
Þýska: Seewolf, Gestreifter Katfisch
Franska: Loup de mer

Tilboð fyrir
sælkera
Í tilefni af Hátíð hafsins bjóða eftirtalin
veitingahús upp á sælkeramatseðil fyrir
4.900 krónur þar sem steinbíturinn er í
öndvegi.

Dill, Norræna húsinu
Domo, Þingholtsstræti 5
Einar Ben, Veltusundi 1
Fjalakötturinn, Aðalstræti 16
Gullfoss, Pósthússtræti 2
Silfur, Pósthússtræti 11
Við Tjörnina, Templarasundi 3
3 Frakkar, Baldursgötu 14
Tilboð veitingahúsanna gildir til 11. júní.

Ný lausn í heimabanka Byrs

DY N AMO REY KJ AV IK

Þú getur sparað milljooo.ooonir
með niðurgreiðslu íslenskra lána!
-það er fjárhagsleg heilsa!
Milljóna sparnaður með 10.000 króna aukagreiðslu á mánuði

104
93,5

Það er einfaldara en þú heldur!
Einföld aðgerð í heimabanka Byrs þér að kostnaðarlausu

Fyrir

Eftir

Fjárhæðir í milljón ISK
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Tökum sem dæmi 11 milljón króna verðtryggt íbúðalán sem tekið var í september 2007. Með því að greiða 10.000
krónur aukalega á mánuði, sparast 10.671.376 krónur á lánstímanum. Miðað er við 6% vexti og 5% verðbólgu á 40
ára lánstíma. Aukagreiðslan bætist við mánaðarlega afborgun og lækkar höfuðstól lánsins. Höfuðstóllinn lækkar
hraðar en upphaflegar afborganir gera ráð fyrir og við það sparast milljónir í vaxtakostnaði og verðbótum.

Stakar eða fastar mánaðarlegar greiðslur
Ekkert uppgreiðslugjald á íslenskum lánum undir 50 m.kr. hjá Byr
Sjáðu hvað þú sparar á byr.is

Nýttu þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf í sparisjóðnum

Lausnir með fjárhagslegri heilsu
Fjármálanámskeið á mannamáli • Stöðumatið mitt og Heimilisbókhald • Fjármálapróf •
Heilsupróf og ráðgjöf • Lenging lána • Greiðslujöfnun húsnæðislána • Fyrirframgreiðsla Lífsvals •
Frysting erlendra lána • Niðurgreiðsla lána •
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Útsýnisskífan er í öndvegi í Hraunborgum.
Þar er hægt að skoða fjallahringinn og nánasta
umhverfi orlofssvæðisins.

Nýjar sumarbústaðalóðir og miklar
						 framkvæmdir í Hraunborgum

Það er sannarlega
hægt að láta sér líða
vel að Hraunborgum.
Við sundlaugina eru
þrír heitir pottar og
eimbað, leiktæki fyrir
unga sem aldna eru á
svæðinu, golfvöllur og
sérlega gott tjald- og
hjólhýsasvæði.

Nú í vor hefur verið unnið
að töluverðum endurbótum
á þjónustumiðstöðinni
Hraunborgum, félagsheimili
sjómanna í Grímsness- og
Grafningshreppi. Margt var
einnig gert í nánasta umhverfi
þjónustumiðstöðvarinnar.
Meðal annars var vígð ný og
glæsileg útsýnisskífa við hlið
sundlaugarinnar. Allt umhverfi
hennar er til fyrirmyndar og vel
þess virði að gera sér ferð austur
og skoða skífuna og fjallahringinn,
því landslag yrði lítils virði ef það
héti ekki neitt. Einnig er tilvalið að
skreppa í sund í leiðinni eða fara
einn hring á golfvellinum.
Byggt var yfir pallinn við
þjónustumiðstöðina í vor og á
tjald – og hjólhýsasvæðinu var
útbúið salerni til þess að mæta
þörfum fatlaðra. Á svæðinu
er minigolfvöllur sem nýtur
mikilla vinsælda. Hann var allur
endurnýjaður og um þessar
mundir er verið að endurbæta
flatirnar á 9. holu á golfvellinum
í Hraunborgum, en í fyrra
voru teigarnir endurnýjaðir.
Þessi golfvöllur hentar vel fyrir
byrjendur svo ekki sé talað um
vinahópa og fjölskyldur sem
vilja spila golf saman en eru með
misjafna forgjöf eða enga. Ekki
skemmir að flatargjaldið á vellinum
er frekar lágt. Þjónustumiðstöðin
er komin í netsamband og geta

gestir á svæðinu fengið þar aðgang
að netinu.
Lokið var framkvæmdum við
27 sumarbústaðalóðir á síðasta
ári við tvær götur, Bakkavík og
Hofsvík. Verið er að ráðstafa þeim
leigulóðum um þessar mundir.
Hver lóð er 5.100 fm með aðgang
að heitu og köldu vatni sem lagt er
að lóðarmörkum.
Félagsheimili sjómanna að
Hraunborgum er opið frá 29.
maí til 23. ágúst 2009. Við
þjónustumiðstöðina er sundlaug
með þremur heitum pottum og
eimbaði. Þar er einnig tjald- og
hjólhýsasvæði, með aðgangi
að heitu og köldu vatni auk
rafmagns. Auk útsýnisskífunnar
og golfvallanna sem nefndir eru
hér að framan er sparkvöllur á
svæðinu, körfuboltaaðstaða og í
þjónustumiðstöðinni er hægt að
leigja reiðhjól og spila billjard,
þythokkí, pílukast, leika sér í
fótboltaspili eða horfa á sjónvarpið.
Afþreyingarmöguleikarnir eru
margvíslegir að Hraunborgum.
Upplýsingar um lausar
sumarbústaðalóðir og
aðstöðuna í Hraunborgum fást
hjá Félagsheimili sjómanna í
Hraunborgum í síma 486-4414
(netfang hraunborgir@simnet.
is), hjá Sjómannadagsráði í
síma 585-9301/585-9302 og á
vef Sjómannadagsráðs, www.
sjomannadagsrad.is./hraunborgir.

ÓSKUM SJÓMÖNNUM
OG FJÖLSKYLDUM ÞEIRRA
TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN
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Allt frá árinu 1993 hefur Þarfaþing séð um nýframkvæmdir, endurgerð og
umbætur á ýmiss konar húsnæði af öllum stærðum og gerðum.
Í verkefnum fyrirtækisins er ávallt lögð megináhersla á gæði og þjónustu.
Hjá Þarfaþingi hf. starfar öflugur hópur samhentra iðnaðarmanna sem er
fær í öll þau verkefni sem upp geta komið.
Þekking, áreiðanleiki, reynsla og traust eru einkunnarorð Þarfaþings.

Ertu búinn að vera á sjónum í eitt ár eða meira?
Langar þig að fara á námskeið eða í skóla?

Átt þú rétt á styrk?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfyrirtækja. Félagsmaður,
sem hefur unnið í a.m.k 12 mánuði skv. kjarasamningi SA/LÍU við Sjómannasamband Íslands hjá útgerðum innan LÍU og greitt til aðildarfélags Sjómenntar á þeim tíma, á rétt á stuðningi til starfsnáms.
Samtök atvinnulífsins (SA), Landsamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og
Sjómannasamband Íslands (SSÍ) standa að Sjómennt.
Nánari upplýsingar á www.sjomennt.is og á sjomennt@sjomennt.is

LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDS

Sjómennt – Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins – Skólavörðuholti – 101 Reykjavík – sími 514 9000
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Sjómenn, til hamingju
með daginn!

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3

| 108 Reykjavík | Sími 560 5000

| vis.is

