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Sjávarútvegur í sókn
og það er bjart framundan
Það er ánægjulegt að lifa og
hrærast með því hversu vel gengur
í sjávarútvegi um þessar mundir.
Sem betur fer hefur margt lagst með
okkur Íslendingum í þeim efnum
eftir þá miklu efnahagserfiðleika
sem við gengum í gegnum árið 2008
og í framhaldinu. Auðvitað hefur
fall krónunnar mikil og jákvæð
áhrif á tekjur greinarinnar. Einnig
hefur verð á sjávarafurðum, mælt í
erlendri mynt, haldist hátt í flestum
afurðaflokkum og aflabrögð verið
almennt góð. Jákvæð áhrif þess að
vel veiðist, þó að veiðunum sé engu
að síður stýrt, skildi enginn vanmeta,
né heldur þau skilaboð okkur berast
úr lífríkinu sem auka arðbærni veiða
og draga úr sóknarkostnaði. Tilkoma
makríls í íslenska fiskveiðilögsögu
hefur reynst mikil búbót en árið 2010

var verðmæti hans alls rúmlega 8
milljarðar króna og svo meira en 24
milljarðar króna 2011. Nýafstaðin
loðnuvertíð reyndist líka happadrjúg
og skilar miklum verðmætum í
þjóðarbúið.
Nýjustu tíðindi af vorralli
Hafrannsóknarstofnunar um
ástand þorskstofnsins gefa tilefni
til bjartsýni en stofnvísitala þorsks
mældist sú hæsta í 27 ár. Uppbygging
þorskstofnsins miðað við þetta sýnir
að það var rétt hjá stjórnvöldum að
forðast þann freistnivanda sem var
til staðar á fyrrihluta árs 2009 að
auka kvótann sem lið í viðbrögðum
við efnahagshruninu. Órökstudd
kvótaaukning hefði stefnt sjálfbærni
veiðanna í hættu, en í staðinn erum
við nú að uppskera á grunni þess að
tekin var ábyrg afstaða.

Á árinu 2008 stefndi raunar í hreint
óefni þegar litið var til skuldastöðu
greinarinnar og ljóst að svigrúm
hennar til frekari fjárfestinga
og sóknar var orðið verulega
takmarkað. Sá mikli uppgangstími
sem verið hefur síðan í íslenskum
sjávarútvegi hefur haft þau áhrif að
skuldastaða greinarinnar hefur snar
batnað og hún styrkst. Í stað þess
að sjávarútvegurinn sé í neikvæðri
eiginfjárstöðu er eigið fé komið í yfir
100 milljarða króna og skuldir hafa
lækkað um nálægt 200 milljarða.
Sjávarútvegurinn er því að komast
aftur á þann stað þar sem greinin á að
vera – burðarás lífskjara Íslendinga.
Nokkur styr hefur staðið um
frumvörp til laga um breytingar
á stjórn fiskveiða og um upptöku
sérstaks veiðigjalds. Auðvitað er það

eðlilegt, þegar miklir hagsmunir eru í
húfi, að tekist sé á um mál og af þeirri
hörku sem hver og einn kýs að beita.
Hlutverk stjórnvalda hefur verið, er
og á að vera að reyna sætta sjónarmið
mismunandi hópa sem takast á í
máli af þessu tagi. Markmiðið er m.a.
að tryggja sjónarmið um nýliðun,
atvinnuréttindi, sanngjarnan
leigumarkað aflamarks, eflingu
byggða, sjálfbærni fiskveiða og
stöðugt og traust rekstrarumhverfi
greinarinnar. Að samþætta svo
mörg sjónarmið getur reynst erfitt
enda togast þau um margt á. Svo
má ekki gleyma að veigamesta
einstaka atriðið er að tryggja
að auðlindin sé óumdeilanlega í
ævarandi sameign þjóðarinnar og
að hún, þ.e. þjóðin, fái sanngjarna
hlutdeild í umframarðinum eða

Íslands ástkæra fósturjörð. Við eflum þinn
hag hvern einasta dag… í stormi og hríð
hvert ár alla tíð
Það var ánægjulegt að fylgjast
með sigurvegurum í söngvakeppni
framhaldsskólanna 2012, karlakór
Sjómannaskólans. Þeir minntu á
mikilvægi sjómannastéttarinnar,
sjósóknar, fiskveiða og vinnslu fyrir
land og þjóð. Áhorfendur sjónvarpsins
sem fylgdust með keppninni móttóku
söng sjómannaskólanemanna og
skilaboð textans.
Þá gullkálfarnir létu sem allt
væri eins og blómstrið eina var
einblínt á bankastarfsemi og áliðnað.
Sjávarútvegurinn var aukabúgrein
sem litlu máli skipti. Og nú eftir allt
og þrátt fyrir … eru sjávarafurðir
nú einn af helstu máttarstólpum
gjaldeyrisöflunar þjóðarinnar.
Og því er lítt gaumur gefinn af
borgaryfirvöldum að Reykjavík er með
stærstu útgerðarstöðum landsins hvað
varðar skipakost og landaðan afla.
Fyrir nokkrum árum sögðu tveir ungir
þáttagerðarmenn útvarpsstöðvar hér
í Reykjavík að undarlegt væri að sjá
svo mikla dagskrá Sjómannadagsins
í höfuðborginni, vissu ekki frekar
en alltof margir Reykvíkingar um
mikilvægi Reykjavíkurhafnar sem
fiskihafnar.
Mjög er nú tekist á um fyrirhugaðar
breytingar á lögum um stjórn
fiskveiða. Í átökum ríkisvalds
og útgerðar um þetta mál var

sjómannastéttin sem eyland í þessum
átökum og eru enn afskiftir í málinu
hvað ríkisvaldið varðar. Samskipti um
þetta deilumál fara nú fram á milli
ríkisvalds og útvegsmanna/sjómanna
í gegnum fjölmiðla, en með þeim
samskiptamáta verður aldrei fundin
lausn í deilumáli þessu.
Á árum áður, í deilum milli
launþega og atvinnurekenda sem
elstu menn muna, var það keppikefli
deiluaðila að leysa ágreiningsmál sín
augliti til auglitis, tala saman, ekki
í gegnum fjölmiðla. Það gat aldrei
gengið til lausnar deilumálsins.
Ríkisvaldið getur ekki hamast í máli
þessu eingöngu innan veggja Alþingis
og látið sem lífsafkoma sjómanna sé
þeim óviðkomandi.

Sjómannadagsráð
1937 - 2012 - 75 ára
Það hófst allt með einu bréfi
frá norrænum samtökum
loftskeytamanna til Félags íslenskra
loftskeytamanna (FIL) síðla árs
1935, þar sem lagt var til að félagið
kæmi á einum minningardegi um
loftskeytamenn sem farist hefðu
við störf sín. Henry Hálfdanarson,
formaður FÍL, lagði til á fundi
félagsins 16. desember 1935 að
komið yrði á föstum minningardegi

allra sjómanna
og minnismerki
drukknaðra. Mikil
umræða fór fram í
félaginu, en 19. nóv.
1936 sendi félagið
bréf til stéttarfélaga
sjómanna í Reykjavík
og Hafnarfirði „með
fyrirspurn um hvort
viðkomandi félag væri
tilbúið til þátttöku
í samvinnu um að
fá einn dag á hverju
ári opinberlega viðurkenndan sem
sérstakan sjómannadag“.
Fulltrúar sjómannafélaganna hittust
fyrst 8. mars 1937 þar sem lagt var
fram uppkast að lögum væntanlegra
samtaka. Þann 25. nóvember
1937 var formlegur stofndagur
Sjómannadagsráðs þar sem 11
stéttarfélög gerðust stofnaðilar, níu í
Reykjavík og tvö í Hafnarfirði. Fyrsti
sjómannadagurinn var haldinn 6.
júní 1938 en sjötugasti og fimmti
Sjómannadagurinn verður 2. júní
2013.
Sjómannadagsráð hefur miklu
áorkað frá stofnun þess 1937.
Hrafnistuheimilin bera þar hæst
en nánar verður fjallað um vöxt og
framgang samtakanna í afmælisblaði
sem væntanlega verður gefið út í

nóvember n.k.
Á síðasta ári þá
hafnardagur og
Sjómannadagur, undir
nafni Hátíðar hafsins
voru haldnir, komu
um 20.000 manns á
Grandagarð sem sýnir
að útihátíðarsvæðið,
sem nánast afmarkast
af verbúðunum og
Sjóminjasafninu,
er afar heppilegt
til mannfagnaðar.
Nálgun við sjávarútveginn,
sjómennskuna, um leið og minnt er
á mikilvægi góðrar hafnaraðstöðu,
verður varla meiri þar sem
almenningur á greiðan aðgang að enn
frekari þátttöku fyrirtækja í formi
sýningar eða með kynningu á sinni
starfsemi. Unnt væri að veita enn
meiri innsýn í það frábæra starf sem á
síðastliðnum árum hefur verið unnið
til að auka enn frekar vinnslu og
nýtingu sjávarafurða með tilheyrandi
en þó ótrúlegri verðmætaaukningu.
Ég óska sjómönnum, fjölskyldum
þeirra og öllum þeim sem við
sjávarútveginn starfa til hamingju
með Sjómannadaginn.
Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs

auðlindarentunni á góðum tímum.
Verkefnið er erfitt, en ekki óleysanlegt
og það er mikið í húfi. Á öllum sem
málið varðar hvílir skylda til að leggja
sitt af mörkum og, vel að merkja,
þetta varðar okkur öll.
Ég óska sjómönnum og fjölskyldum
þeirra sem og landsmönnum
öllum til hamingju með daginn,
sjómannadaginn.
Steingrímur J. Sigfússon
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Forstjóri Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.
Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Harlad
S. Holsvík og Hjálmar Baldursson.
Umsjón: KOM Almannatengsl ehf.
Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson
Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson,
Páll Rafnar Þorsteinsson, Svava
Jónsdóttir og Þorsteinn G. Gunnarsson
Umbrot: svarthvitt ehf. 698-4104
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon,
Börkur Kjartansson, vélstjóri á Lundey
NS, Haukur Marinósson sjómaður o. fl.
Auglýsingar: Birna Sigurðardóttir
Markfell sf. birna@markfell.is
Forsíðumynd: Óskar Pétur
Friðriksson
Prentvinnsla:
Landsprent

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

Stjórn Sjómannadagsráðs
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:

Að beita sér fyrir menningarmálum er
sjómannastéttina varða og vinna að
velferðar- og öryggismálum hennar.

Guðmundur Hallvarðsson formaður,
Sjómannafélagi Íslands.

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.

Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna.
Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri,
Félagi skipstjórnarmanna.
Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og
málmtæknimanna.
Birgir H. Björgvinsson varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Heiðraðir á
Sjómannadeginum
2011 voru
Guðjón Björgvin Vilinbergsson vélstjóri
Halldór Georg Magnússon bátsmaður
Jón Steinar Snorrason bryti
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ÞEGAR ÞÚ KAUPIR MIÐA Í HAPPDRÆTTI DA
STYRKIR ÞÚ MÁLEFNI ALDRAÐRA.
ÞAU EIGA ÞAÐ SKILIÐ!

MILLJÓNAVINNINGAR
Alls er dregið um 47 þúsund vinninga á árinu að heildarverðmæti 844 milljónir kr.
FIMM
NISSAN QASHQAI!
Á einfaldan miða getur þú unnið Nissan Qashqai
að verðmæti 5 milljónir kr. eða 5 milljónir í peningum.
Miðaverð 1.100 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

FIMM
RANGE ROVER EVOQUE!
Á tvöfaldan miða getur þú unnið Range Rover Evoque
að verðmæti 10 milljónir kr. eða 10 milljónir í peningum.
Miðaverð 2.200 kr. á mán. fyrir tvöfaldan miða.

Kauptu miða á www.das.is eða í síma 561 7757.
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iskirannsóknir eru þungamiðjan í
starfsemi Hafrannsóknastofnunar
en þrengt hefur að henni í
kjölfar efnahagshrunsins.
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri
Hafrannsóknastofnunar, segir að
brýnt sé að rekstrargrundvöllurinn
verði tryggður betur en nú er.
„Hafrannsóknastofnunin er sá aðili
hér á landi sem hefur það lögbundna
hlutverk að stunda rannsóknir á
lífríki hafsins og umhverfi sjávar til
þess að veita ráðgjöf til stjórnvalda
og atvinnulífs um sjálfbæra nýtingu á
auðlindum hafsins.“
Á meðal þess sem er rannsakað
er lögun hafsbotnsins, ástand
sjávar, straumar, hitafar, framleiðni
sjávargróðurs og dýrasvifs og
fæðutengsl nytjastofna. Þá er æxlun
og nýliðun nytjastofna og áhrif
umhverfis stöðugt rannsóknarefni
og auk þess sjávarspendýr, hvalir og
selir. Auk þess eru gerðar rannsóknir
á veiðarfærum með tilliti til þess að
ná hagkvæmni í veiðum og lágmarka
neikvæð áhrif veiða á aðra þætti
lífríkisins.

Fiskirannsóknir
eru þungamiðjan
„Þó að starfsemi Hafrannsóknastofnunar sé víðfeðm og mikil eru
það engu að síður fiskirannsóknirnar
sem segja má að séu þungamiðja
starfseminnar þar sem grundvöllur
ráðgjafar, vöxtur, viðgangur og
framleiðslugeta einstakra fiskstofna
er metinn. Í þessu skyni er farið árlega
í 15-20 skipulega rannsóknaleiðangra
sem á mismunandi árstíma og
svæðum beinast að fjölmörgum
fiskitegundum og stofnum. Þannig
fást gögn til samanburðar frá ári til
árs sem ásamt gögnum sjómanna og
fiskiskipa leggja grundvöll að árlegu
mati á veiðiþoli stofnanna. Það er
mikilvægt að gera sér grein fyrir
takmörkunum þekkingarinnar, að
það vantar mikið á að allt sé vitað
til hlítar hvað varðar eðli og veiðiþol
fiskstofnanna við landið.
Áralangar rannsóknir og gríðarlega
umfangsmikil gagnasöfnun og
reynsla hefur sett íslenskar haf- og
fiskirannsóknir í fremstu röð þannig
að eftir er tekið víða um heim. Á
þessum grunni höfum við byggt okkar
ráðgjöf á liðnum árum sem enginn
vafi er á að stuðlað hefur að því að enn
í dag byggjum við afkomu okkar að
stórum hluta á fiskveiðum.“

Jóhann Sigurjónsson
segir að eigi fiskistofnarnir
að vera áfram kjölfesta
efnahags þjóðarinnar verði
að standa vörð um og
efla bæði hafrannsóknir
og fiskirannsóknir
Hafrannsóknastofnunar.

Þarf að styrkja rekstrargrundvöll haf- og fiskirannsókna

Kreppan hefur þrengt
að rannsóknunum
Jóhann segir að ein birtingarmynd
árangurs rannsóknanna sé ástand
fiskstofnanna að því gefnu að
stjórnvöld fylgi ráðgjöf
og þar að auki þurfi
vitaskuld hagstæð
umhverfisskilyrði að fylgja
með. Rannsóknirnar
þurfa ávallt að standast
samanburð við það sem
best gerist á vísindasviðinu.
Þess vegna skiptir
miklu að sérfræðingar
Hafrannsóknastofnunarinnar hafa
árlega sótt tugi milljóna
króna rannsóknastyrki
úr alþjóðlegum
samkeppnissjóðum.
Einnig stendur
metnaður starfsmanna
stofnunarinnar til þess

að vera framarlega í birtingu
vísindagreina á alþjóðavettvangi.
„Oftast er það þannig að til þess
að fá rannsóknastyrki úr erlendum
samkeppnissjóðum þurfa aðilar að
geta sýnt fram á að þeir hafi birt
ritrýndar vísindagreinar. Á þetta
leggjum við áherslu í okkar starfi því
við viljum miða okkur við það sem
best gerist.“
Sem kunnugt er af fréttum
hefur, að því er virðist, nokkuð
dregið úr birtingu vísindagreina í
fyrsta sinn í áratugi í kjölfar þess
að færri vísindamenn fá styrki
til rannsókna hér á landi en áður
vegna efnahagshrunsins. Jóhann
segist ekki sjá þess merki í fjölda
birtra vísindagreina starfsmanna
stofnunarinnar enda nokkurra
ára ferli frá rannsókn til birtingar
ritrýndrar vísindagreinar.
„Það er þó staðreynd að það hefur
þrengt verulega að starfsemi okkar

eins og í öðrum rekstri í landinu.
Ég held ég geti samt fullyrt að
með aðhaldsaðgerðum og ýmsum
ráðstöfunum í tengslum við þessar
efnahagsþrengingar þá höfum við náð
að halda sjó varðandi kjarnastarfsemi
okkar sem fyrst og síðast er að halda
utan um vöktun á fiskstofnum og
umhverfi sjávar.
Á hinn bóginn er það staðreynd
að minna svigrúm er til að stunda
rannsóknir sem ekki hafa hagnýta
þýðingu til stutts tíma litið og
eru meira undirbyggjandi fyrir
starfsemi okkar til langs tíma. Það er
náttúrulega óæskilegt þó að menn geti
sætt sig við það til skamms tíma. Við
höfum áhyggjur af þessu en trúum
því og treystum að fjárhagslegur
grundvöllur starfseminnar verði
tryggður betur á komandi árum
heldur en verið hefur svo við verðum
betur í stakk búin til þess að rækja
hlutverk okkar í framtíðinni.“

Rekstur verði betur tryggður
Hafrannsóknastofnunin rekur tvö
rannsóknaskip, Árna Friðriksson
og Bjarna Sæmundsson. „Úthald
skipanna hefur verið innan við 200
dagar á ári fyrir hvort skipanna sem
okkur þykir of lítið. Við þyrftum
að reka hvort skip um 300 daga á
ári svo hagkvæmt sé auk þess sem
brýn verkefni kalla á aukið úthald
rannsóknaskipa. Takmarkað úthald
helgast af skerðingu á fjárlögum á
undanförnum árum sem við höfum
þó getað bætt að einhverju leyti með

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

öðrum tekjum. Það er mikilvægt
fyrir endurreisn landsins að við
höldum ennþá betur á okkar málum á
þessu sviði heldur en við höfum gert
hingað til. Við viljum til dæmis huga
að byggingu nýs rannsóknaskips í
staðinn fyrir gamla Bjarna sem var
smíðaður árið 1972. Það þarf líka
að huga að rannsóknaaðstöðu og
endurnýjun og viðhaldi tækjakosts.
Svo vel gangi þarf umbúnaður til
rannsókna að vera nútímalegur og
standast ítrustu kröfur.“
Jóhann segist ekki telja að
verulegur skaði hafi orðið vegna
minna fjármagns til stofnunarinnar
síðustu ár né að hún hafi dregist
aftur úr sambærilegum stofnunum
úti í heimi. „Við erum ennþá
öflug í haf- og fiskirannsóknum á
hvaða mælikvarða sem er en það
er brýnt að rekstrargrundvöllur
Hafrannsóknastofnunarinnar
sé tryggður betur en nú er. Við
höfum vakið athygli stjórnvalda
á þessu. Mikilvægt er að gera sér
grein fyrir því að fyrir utan öflug
sjávarútvegsfyrirtæki og dugmikla
sjómenn þá grundvallast farsæl nýting
fiskimiðanna við Ísland á miklu
rannsóknastarfi og vel ígrunduðum
tillögum vísindamanna.
Sterkir fiskstofnar hafa orðið okkur
bjargvættur í efnahagsþrengingunum.
Til þess að fiskstofnarnir verði áfram
kjölfestan í efnahag okkar verður því
að standa vörð um og efla haf- og
fiskirannsóknir okkar.“
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Dýrmæt orkulind, en ekki ótæmandi
Heita vatnið er einhver ódýrasta orka til húshitunar sem við eigum völ á
En það er sjálfsagt að fara eins vel með hana og við getum
Í yfir 50 ár hefur Danfoss stjórnbúnaður staðið vörð um nýtingu heita vatnsins
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 sérhæfðir 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.

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til
hitakerfa svo sem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofnhitastilla
Gólfhitastýringar
Þrýstistilla
Hitastilla
Mótorloka
Stjórnstöðvar
Varmaskipta soðna og boltaða
Úrval tengigrinda á lager
Sérsmíðaðar tengigrindur og
stöðvar fyrir allt að 25 MW afl

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is
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Makríll nýr nytjastofn
við Íslandsstrendur
M

akríll hefur veiðst á Íslandsmiðum um
áratugaskeið. Hann hefur þó aðallega
komið sem meðafli við sumar- og haustveiðar
á öðrum uppsjávartegundum og verið í heild
fáein tonn á ári, þetta frá litlu eða engu og upp
í allt að 400 tonnum. En straumhvörf urðu árið
2006 þegar makríll fór að veiðast í mun meiri
mæli en menn höfðu áður þekkt. Það ár veiddust
rúm fjögur þúsund tonn og voru verðmætin
upp úr sjó tæpar 100 milljónir króna. Síðan hafa
makrílveiðar landsmanna aukist ár frá ári og
2008 ákváðu íslensk stjórnvöld 20 þúsund tonna
kvóta á úthafinu.
Síðan hefur makríllinn fært sig verulega uppá
skaftið og dvelur nú í stórum stíl í íslenskri
lögsögu. Árið 2009 var fyrst ákveðinn kvóti
í íslenskri lögsögu, þá upp á 112 þúsund
tonn enda var ekki annað talið forsvaranlegt
en að hefja formlega stýringu á veiðunum.
Útflutningsverðmæti aflans það ár nam um
2,5 milljörðum króna. Makrílkvótinn 2010
var 130 þúsund tonn og 156 þúsund tonn
2011. Reyndar bárust á síðasta ári tæp 160
þúsund tonn á land og árið skar sig úr varðandi
verðmæti í utanríkisverslun þjóðarinnar því
þá voru makrílafurðir seldar út fyrir um 24
milljarða króna og veiðarnar sköpuðu um
eitt þúsund ársverk, bein og óbein. Í fyrra
skiluðu makrílveiðar þjóðarbúinu næstmestum
útflutningsverðmætum einstakra fisktegunda,
aðeins þorskurinn skilaði meiri verðmætum.

Makríll
Makríll er skyldur síld, ekki ósvipaður í útliti,
straumlínulagaður og hraðsyndur torfufiskur
eins og hún en stærri. Makríll getur orðið a.m.k.
25 ára, vel yfir hálfur metri að lengd og yfir 3
kíló. Frá því að veiðar á makríl hófust við Ísland
fyrir alvöru í aðdraganda efnahagshrunsins
hafa þær skapað þjóðarbúinu mikilvægar tekjur
og má því segja að þær hafi komið eins og
himnasending enda hafa síldveiðar brugðist
undanfarin ár vegna mikillar sýkingar og
loðnuaflinn að verulegu leyti einnig nema á
síðustu vetrarvertíð þegar miklar loðnugöngur
voru við landið. Þá var það fyrst og fremst mikil
ótíð með brælu og jafnvel haugasjó sem hömluðu
veiðunum.

makríls hafi breyst verulega og nú dvelji árlega
yfir milljón tonn í íslenskri fiskveiðilögsögu
í samkeppni um æti við hefðbundna íslenska
nytjastofna og nauðsynlegt sé því að veiða úr
stofninum. Auk þess sé staðfest að makríll sé
byrjaður að hrygna í lögsögu Íslands. Í ljósi
þessa sætta Íslendingar sig ekki við rúmlega 6%
hlutdeild eins og ESB og Norðmenn hafa boðið í
hlutdeild á sameiginlegum kvóta.

Sanngjarn kvóti 16-17%
Samningaviðræður við Norðmenn og ESB hafa
ekki borið árangur. Því hafa íslensk stjórnvöld
gefið einhliða út veiðikvóta á makríl í íslenskri
lögsögu sem nemur milli 16 og 17 prósentum
af sameiginlegum heildarkvóta strandríkjanna
við Norður-Atlantshaf. Það gefur nokkra
vísbendingu um þá hlutdeild sem íslensk
stjórnvöld telja sanngjarna. Margt styður þá
kröfu eins og bent hefur verið á hér að ofan.
Þrír meginstofnar
á hafsvæðinu
Enda þótt íslenskir sjómenn hafi náð góðum
tökum á veiðunum er enn margt á huldu
um atlantshafsmakrílinn. Á hafsvæðinu
samanstendur tegundin af þremur stofnum,
Vesturstofni, Norðursjávarstofni og
Suðurstofni. Mismunandi er eftir stofnum
hvar hrygningasvæðin eru. Þannig hrygnir
Vesturstofninn á stóru svæði frá vestur
af Skotlandi að Biskajaflóa. Af því loknu
leitar hann fæðu í Norðursjó og Noregshafi
en sækir nú í verulegum mæli til Íslands.
Norðursjávarstofninn hrygnir aðallega í
Norðursjó og einnig við Suður-Noreg og
í Skagarak. Að því loknu leitar kynþroska
makríllinn norður á sömu slóðir og
Vesturstofninn. Suðurstofninn hrygnir við
norður- og vesturströnd Íberíuskaga, með
ströndum Spánar og Portúgal, og í austanverðum
Biskajaflóa. Hann gengur síðan norður og
blandast hinum stofnunum í ætisleit sinni.
Óviss stofnstærð
Erfitt hefur reynst að mæla stofnstærð makríls
nákvæmlega, þó er áætlað að heildarstærð
hrygningastofna á Norður-Atlantshafi sé um 2,6
milljónir tonna. Ekki hefur tekist að ná nægilega
góðum tökum á bergmálsmælingum á makríl
vegna þess hve endurvarp hans er dauft þar sem

fiskurinn er sundmagalaus. Hann sekkur
því til botns sé hann ekki á stöðugri
hreyfingu. Hrognatalningaleiðangrar
(eggjaleiðangrar) hafa þó verið farnir en
hrognatalning er einnig mjög mikilvæg
við mat á stofnstærðinni.

Allt í kringum landið
Sameiginlegir vísindaleiðangrar
Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga
benda til að um 23% atlantshafsmakríls,
eða vel yfir eina milljón tonna, gangi nú
árlega inn í íslensku efnahagslögsöguna
og auki þar verulega þyngd sína í
þá 4 til 5 mánuði sem hún dvelur
í lögsögunni. Í vísindaleiðangri
Hafrannsóknastofnunar sumarið 2010
fannst makríll nánast allt í kringum
landið og samkvæmt rannsóknum
þá voru um 23% makrílsins á
rannsóknasvæðinu innan íslensku
lögsögunnar. Hinir hefðbundnu
íslensku nytjastofnar hafa því fengið
öflugan keppinaut um æti á Íslandsmiðum
sem vissulega geta skaðað íslenskan
sjávarútveg. Nauðsynlegt er því að veiða
úr stofninum meðan hann dvelur í
lögsögunni.

Erfitt er að átta sig á þeim sjónarmiðum ESB og
Norðmanna að Íslendingar eigi lítinn sem engan
rétt til makrílveiða. Myndin sýnir rannsóknarsvæði
í leiðangri Hafrannsóknastofnunar 2010, leiðarlínur
og afla (kg) á togmílu. Heimild: Vinnuhópur um
makrílveiðar, greinargerð fyrir sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, janúar 2011.

Makríll frá Íslandi selst vel
Þrátt fyrir spár margra um hið
gagnstæða hefur reynst auðvelt að
selja makrílafurðir héðan og má
sem dæmi nefna að árið 2010 seldu
Íslendingar makríl til alls 27 landa,
þar á meðal Rússlands, sem er stærsti
markaður fyrir frystan makríl, Litháen,
Kína, Suður-Kóreu, Tævan, Spánar,
Póllands, Danmerkur, Egyptalands,
Nígeríu, Tyrklands, Búlgaríu og
Bandaríkjanna. Það ár voru seld 48
þúsund tonn af frosnum makríl fyrir
um 8,5 milljarða króna. Í fyrra námu
útflutningsverðmætin, eins og áður
segir, um 24 milljörðum króna.

Mikillar þekkingar
aflað á skömmum tíma
Íslenskar útgerðir hafa byggt upp
Veiðarnar í óþökk annarra
mikla þekkingu á makrílveiðum og
Mynd af makrílgöngusvæði. Heimild: Vinnuhópur
Makríll hefur jafnan haldið sig á hafsvæðinu
meðhöndlun hans á mjög skömmum
um makrílveiðar, greinargerð fyrir sjávarútvegs- og
frá vesturströnd Noregs, í
tíma. Reynslan sýnir að
landbúnaðarráðherra, janúar 2011.
Norðursjó og suður með ströndum
afurðir frystitogaranna
Skotlands, Írlands, Spánar og
Stöðugt vaxandi mikilvægi makrílveiða Íslendinga
eru mjög góðar enda skiptir fljót
Portúgals. En með hækkandi
kæling og síðan frysting mestu
líklegt að makríllinn sé kominn til að vera við
hitastigi og hugsanlega minni
máli um gæðin. Að mati MATÍS, sem Íslandsstrendur, því ráði mestu hitastig sjávar
Ár
Fisktegund
Magn úr sjó
Verðmæti úr sjó
átu leitar makríll nú í svalari sjó
fylgst hefur með veiðunum, þurfa
og fæðuval. Þá sé ljóst að ungur makríll vaxi
2006
Makríll
4,222,143
98,500,426
í ætisleit og þá liggur leiðin m.a.
ísfisktogarar að gæta sín á að taka
upp á stóru svæði við landið þar sem sjórinn
til Íslands. Nú mokveiðist hann
2007
Makríll
36,517,996
503,127,926
lítil höl í einu, að frysta aflann sem
sé hlýjastur. Makríll hefur því bæst við í flóru
á Íslandsmiðum, að vísu í mikilli
2008
Makríll
112,290,928
3,552,813,125
fyrst og veiða ekki of langt frá landi
nytjastofna við Íslandsstrendur.
óþökk þjóða sem hingað til hafa
svo koma megi aflanum sem fyrst í
2009
Makríll
116,101,450
4,547,807,205
nytjað og treyst á makrílinn,
vinnslu.
2010
Makríll
122,252,293
7,995,080,451
þeirra á meðal eru margar
Evrópusambandsþjóðir en ekki
2011
Makríll
158,747,309
18,061,381,893
Kominn til að vera
síður Norðmenn. Rök Íslendinga
Að mati Hafrannsóknastofnunar er
Makrílafli
upp
úr
sjó
og
verðmæti.
Heimild:
Fiskistofa.
fyrir veiðunum eru þau að göngur
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Með áhafnatryggingu TM eru sjómenn vel tryggðir við störf á hafi úti.
Hins vegar einskorðast líf sjómanna
ekki eingöngu við hafið og störf um
borð í skipi, því sjómenn eiga eins
og aðrir sinn frítíma og þeir hafa ekki
síður þörf á því að vera tryggðir við
þær aðstæður.
Áhafnatrygging TM
Áhafnatrygging TM er víðtæk slysatrygging sem tekur mið af fjárhagslegri afkomu
sjómanna vegna vinnu þeirra og dvalar um
borð í skipi. Þannig veitir áhafnatryggingin
vernd gegn fjárhagslegu tjóni sem sjómenn
kunna að verða fyrir af völdum slysa um
borð í skipi. Áhafnatrygging TM tekur ekki
til slysa sem sjómenn kunna að verða fyrir í
frítíma sínum.

Frítímatrygging TM
Til þess að mæta tryggingaþörf sjómanna
í frítíma býður TM sérstaka lausn fyrir
sjómenn. Frítímatrygging TM er sniðin að
þeirri vátryggingavernd sem er innifalin í
áhafnatryggingunni. Þannig ákvarðast t.d.
tjónabætur eftir skaðabótalögum en slíkt
ákvæði er mjög til hagsbóta fyrir sjómenn
vegna þess hve sveiflukenndar tekjur þeirra
geta verið.

Tryggingamiðstöðin Síðumúla 24 Sími 515 2000 tm@tm.is afhverju.tm.is

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Taktu
verndina
með þér
í land
Víðtæk reynsla og þekking á sjávarútvegi
Meirihluti íslenskra sjómanna er slysatryggður hjá TM. Í yfir 55 ár hefur TM sérhæft
sig í þjónustu við íslenskan sjávarútveg og er
leiðandi meðal íslenskra vátryggingafélaga
á því sviði. Hjá TM starfar sérstakt sjávarútvegsteymi sem hefur það að markmiði að
veita íslenskum sjávarútvegi heildarlausnir
hvað vátryggingavernd varðar. Teymið skipa
starfsmenn sem hafa áratugareynslu í vátryggingum og sjávarútvegi – hópur sem er
til þjónustu reiðubúinn fyrir þig.
1.

1.

1.

1.

1.
1.

1.
1.

1.

1.

1.

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Á síðustu 13 árum hefur TM 11 sinnum verið með
ánægðustu viðskiptavini tryggingafélaga.
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Víkingur AK 100 út af Hafnarbergi á
Reykjanesi í lok febrúar.

á stóru hafsvæði við landið, bæði
djúpt og grunnt, og þetta var
mjög góð loðna, stór og með góðri
hrognafyllingu. Þetta voru því bestu
fréttir af loðnustofninum fyrir
íslenskan sjávarútveg í langan tíma.
Og ekki bara fyrir sjávarútveginn
heldur einnig og ekki síður fyrir aðra
nytjastofna við landið sem gengu
að ómældu veisluborði. Og svo
sannarlega munar þjóðarbúið um 28
milljarða í útflutningstekjur af sölu
loðnuafurða sem fara héðan í formi
mjöls, lýsis og hrogna.

Skrikkjóttur loðnustofn
gefur nú 28 milljarða
Loðnuveiðar á síðustu vertíð gengu
vel. Alls var úthlutað kvóta upp
á rúmlega 765 þúsund tonn og
náðist að veiða um 747 þúsund
tonn að meðtöldum afla Færeyinga,
Grænlendinga og Norðmanna. Þar
af var aflinn á síðustu sumar- og
haustvertíð rúmlega 72 þúsund
tonn. Meginhluti aflans var veiddur
á síðustu vetrarvertíð. Gert er
ráð fyrir að vertíðin í heild skili
þjóðarbúinu um 28 milljörðum
króna í útflutningstekjur. Þetta er
mesti loðnuafli í sex ár eins og sjá
má á meðfylgjandi mynd um þróun
loðnuveiða frá 1985. Um 30 skip
stunduðu veiðarnar á síðustu vertíð.

Mikil aukning
Þegar lagt var til að kvótinn yrði
aukinn í 765 í þúsund tonn í byrjun
árs kættust menn eðlilega enda nam
aukningin rúmum 30 þúsund tonnum
og í raun var um tæplega 400 þúsund
tonna aukningu að ræða frá fyrstu
ákvörðun um úthlutun í júní 2011

þegar Hafrannsóknastofnun lagði
jafnframt til þá að upphafsaflamark
yrði 366 þúsund eða helmingur
ákveðins kvóta. Þegar upp var
staðið var aukningin meiri en
heildarúthlutun til íslenskra skipa á
öllu árinu 2011.

Mælingar sýndu
miklar göngur
Ástæða þess að óhætt var talið
að úthluta svo miklum kvóta til
loðnuveiða á síðustu vertíð var hve
rannsóknarleiðangrar komu vel út
því þeir sýndu að loðnan mældist

Sveiflur í veiðum
Loðnuveiðar og afli af hafsvæðinu
milli Íslands, Grænlands og Jan
Mayen skiptist milli Íslands, Noregs,
Færeyja og Grænlands samkvæmt
samningi þjóðanna þar um. Frá
árinu 2004 hafa sumarveiðar ekki
verið stundaðar og haustveiðin
hefur verið lítil frá 1989. Veiðarnar
hafa því einkum verið stundaðar
frá því fljótlega eftir áramót. Eins
og sjá má á meðfylgjandi grafi var
vetrarafli vertíðanna allt frá 2006
til 2011 sá minnsti frá 1986, að
undanskilinni vertíðinni 1991, og nú
má svo sannarlega segja að loðnan sé
á uppleið aftur ef marka má síðustu
vertíð.

LOÐNA. Endanlegar tillögur Hafró um aflahámark, heildaraflamark samkvæmt ákvörðunum stjórnvalda og afli (þús.
tonn) 1984/85–2010/2011				

Nótin á Lundey NS dregin
inn á miðunum í Faxaflóa
um miðjan mars.

Víkingur AK 100 heldur úr höfn
frá Akranesi í byrjun mars. F.v.
Halldór Jónasson, Vopnafirði,
og Jón Rafael Gunnsteinsson,
Akranesi.

Vertíðir

Heildaraflam.

Afli Ísl.

Afli ann. þjóða

Afli alls

1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

920
1280
1290
1115
1065
900
312
740
900
1250
850
1150
1600
1265
1200
1000
1110
1300
1000
875
985
238
385
207
15
150
390
765

774
987
1053
912
921
666
284
635
655
1001
750
883
1249
940
899
844
894
1051
765
575
640
193
307
149
15
111
322
585

123
325
380
204
116
142
27
47
95
178
114
46
322
260
201
90
177
198
223
167
144
45
70
54
0
40
68
162

897
1312
1333
1116
1037
808
311
682
793
1179
864
929
1571
1245
1100
934
1071
1249
988
742
784
238
377
203
15
151
390
747

Heimild: Hafrannsóknastofnunin: Nytjastofnar sjávar 2010/2011 —
aflahorfur 2011/2012. Viðbætt er upplýsingar um afla síðustu vertíðar.
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Merkisberar fagmennsku og góðrar þjónustu

Við höfum þjónað
sjávarútveginum
með stolti í 50 ár!

Vörumerking hefur þjónað íslenskum
fyrirtækjum á öllum sviðum atvinnulífsins
í fimmtíu ár. Á þeim tíma hefur orðið til
dýrmæt reynsla og sérþekking á hráefnum
og aðferðum. Það, ásamt fullkomnum
vélakosti í takt við nýjustu prenttækni,
hefur gefið okkur mikilvægt forskot.

Við þökkum íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum merkilegt samstarf í hálfa öld
og fögnum afmælinu með bros á vör.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

121600

Mikið úrval
af rúllulímmiðum
fyrir sjávarútveginn
í öllum stærðum.

pantanir@vorumerking.is

Bæjarhrauni 24

220 Hafnarfirði

sími 414 2500

vorumerking.is
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Enn mikil sýking
í íslensku
vorgotssíldinni
S

íld er algengasta fisktegund í heimi. Hún er
stærsti fiskstofninn í Norður-Atlantshafi, við
Ísland og Noreg eru í góðu árferði á bilinu 10 til
12 milljónir tonna af síld á hafsvæðinu. En síld
finnst víðar um höf. Við vesturströnd Skotlands
og Írlands eru litlir stofnar auk enn smærri
stofna í Eystrasalti. Síld finnst bæði við austurog vesturströnd Bandaríkjanna og Kanada,
flestir stofnar litlir, allt norður til Alaska. Síld
finnst líka við Kamtsjatka og loks er að nefna
stofn við norðanverðar Japanseyjar, undan
Hokkaido, en sá hrundi vegna ofveiði um 1950
og hefur ekki náð sér á strik síðan þrátt fyrir
margvíslegar tilraunir Japana í þeim tilgangi að
reisa við stofninn.
Reyndar þekkjum við Íslendingar einnig
til hruns síldarstofna. En fyrst er að telja
síldarstofnana við landið. Þeir eru norska
vorgotssíldin, íslenska vorgotssíldin og íslenska
sumargotssíldin.
Norska vorgotssíldin er langstærsti síldarstofn
veraldar. Hún hefur löngum haft mikið að segja
um afkomu síldveiða hér við land enda veiddu
íslensk skip allt upp í nærri 800 þúsund tonn á
vertíðum gullaldaráranna hér við land. Í heild
voru Íslendingar og aðrar þjóðir, svo sem Rússar,
Norðmenn og fleiri, að veiða allt að tveimur
milljónum tonna úr stofninum um miðja síðustu
öld.

Síld um allan sjó
Íslendingar kalla norsku vorgotssíldina
jafnan norsk-íslenska síldarstofninn vegna
þess að síldin gengur frá Noregi, þar sem hún
hrygnir, og inn í íslenska lögsögu í ætisleit.
Að lokinni hrygningu leitaði hún á árum áður
til Íslands í ætisleit, einkum norður fyrir
land á fyrri hluta síðustu aldar. Þá gerðust
ævintýri í sjávarplássunum eins og frægt er,
m.a. á Siglufirði sem var ein mikilvægasta höfn
landsins á síldarárunum. Þar flóði síldin yfir
borðstokka bátanna þegar þeir komu með hvert
fullfermið á fætur öðru að landi. Á planinu
fyrir ofan bryggju kepptust menn við að salta í
Kap á síldveiðum við Stykkishólm
síðastliðið haust.

Lundey fór einn síldartúr síðastliðið haust og fyllti sig í einu kasti við Stykkishólm. Hér er
Lundeyin komin með 800 tonn í kælingu og dæla (f.v.) Ingibergur Hraundal, Friðrik Einarsson,
Gunnar Rúnar Erlingsson og Almar Valdimarsson restinni úr nótinni yfir í Þorstein Vilhelmsson.

tunnur enda verðmætin mikil. Þegar
ekki gafst til veiða vegna veðurs lágu
oft fyrir utan hundruð fiskiskipa,
innlendra sem erlendra. Í bænum
var mannfjöldinn svo mikill að helst
minnti á stræti stórborga. Veiðarnar
byggðust upp á stofni norsku
vorgotssíldarinnar sem var feitari og
ljúffengari en önnur síld til söltunar
og var alþekkt á mörkuðum erlendis
sem Íslandssíld þótt norsk væri. Hún
var einnig oft kölluð Norðurlandssíld.

Hrun síldarstofna
Veiðar á norsku vorgotssíldinni
hrundu á árunum 1968-1970. Síðan þá hafa
síldveiðar landsmanna nær eingöngu byggst á
veiðum úr íslensku sumargotssíldinni enda þótt
norska síldin hafi náð sér verulega á strik aftur.
Úr þeim stofni veiða Íslendingar nú um 120
þúsund tonn árlega.
Veiðar úr stofni íslensku vorgotssíldarinnar
hrundu líka um svipað leyti og norska
vorgotssíldin. Stofninn hrundi svo gersamlega að
það er fyrst nú á allra síðustu árum sem hann er
farinn að láta á sér kræla á ný, í afar litlum mæli
þó. Enn er ekkert veitt úr þessum stofni. Og þá
er það sumargotssíldin íslenska. Þessi síldarstofn
hrundi 1972, um svipað leyti og stofnar norsku
og íslensku vorgotssíldarinnar. Í kjölfarið voru
veiðar á henni bannaðar um árabil. Stofninn
náði sér furðufljótt á strik aftur og síðan hafa
verið veidd árlega kringum 100 þúsund tonn. En
hvað olli því að allir síldarstofnar við Ísland hafa
hrunið?
Hvað olli hruni stofnanna?
Gegndarlaus ofveiði hefur löngum verið
mest áberandi í umræðunni um ástæður
hruns síldarstofnanna. Til eru margar frægar
blaðaljósmyndir sem sýna drekkhlaðna báta
koma að landi, hver í kjölfar annars. Og víst er
að oft afköstuðu síldarbræðslurnar ekki veiðum

bátanna og var mörgum vörubílshlössum af
síld oft sturtað í hauga þar sem aflinn úldnaði
og ónýttist. En ástæður hruns síldarstofnanna
eru mismunandi og oftast fleiri en ein. Norska
vorgotssíldin hrundi af fleiri en einni ástæðu,
ofveiði er ein ástæðan. Íslenska sumargotssíldin
hrundi á sínum tíma vegna ofveiði en nú hin
síðari ár hafa veiðar nær lagst af vegna mikillar
sýkingar sem gert hefur síldina óhæfa til
manneldis. Síðan er það íslenska vorgotssíldin
sem hrygnir aðallega við suðurströnd landsins.
Stofn hennar hrundi fyrst og fremst vegna
Surtseyjargossins. Þannig hafa aðstæður í
umhverfinu einnig ráðið miklu um afdrif síldar
á Íslandsmiðum. Svo var raunar einnig í tilviki
norsku vorgotssíldarinnar.

Norska vorgotssíldin
Norska vorgotssíldin hrundi af þremur
meginástæðum. Ein er sú að á hafísárunum 1965
til 1970 versnuðu lífsskilyrði hennar verulega
þegar gjöfulustu ætissvæðin fóru undir hafís
með þeim afleiðingum að átustofnar hennar
hrundu. Önnur ástæða er að ný veiðitækni gerði
Norðmönnum kleift að stórauka veiðar á smásíld
úr stofninum sem aðeins var 10 til 100 grömm á
þyngd. Það hafði þau áhrif að ekki bættust nýir
árgangar í stofninn. Og í þriðja lagi juku helstu
veiðiþjóðirnar sókn í stofninn, Íslendingar,
Rússar og Norðmenn. Sú mikla sókn olli því
að síldin hvarf af Íslandsmiðum með þeim
afleiðingum sem allir þekkja.
Stærsti síldarstofn veraldar
Eftir að norska vorgotssíldin hrundi um 1970
hvarf hún af Íslandsmiðum og hélt sig næstu
tuttugu ár nær eingöngu við Noregsstrendur þar
sem hún sleikti sárin og byrjaði að byggja sig upp
aftur. Eftir því sem stofninn hefur stækkað hefur
hann á ný sótt lengra og lengra í átt til Íslands í
ætisleit um hásumarið og hefur elsti hluti hans
verið langt innan íslenskrar fiskveiðilögsögu
undanfarin ár. Í ár nema veiðiheimildir íslenskra
skipa úr stofninum tæpum 120 þúsund tonnum.
Íslenska sumargotssíldin
Eins og áður segir hrundi stofn íslensku
sumargotssíldarinnar 1972, fljótlega í kjölfar
norsku vorgotssíldarinnar. Voru veiðar úr
stofninum bannaðar í kjölfarið. Þegar íslenska
sumargotssíldin var talin vera upp á sitt besta,
kringum 1965, var hrygningarstofn hennar
um 300 þúsund tonn. En upp úr 1960 var farið
að veiða hana í hringnót allt árið um kring.
Slíkar veiðar bar stofninn engan veginn. Hann
hrundi og eftir það náði ársaflinn aldrei 20

þúsund tonnum þrátt fyrir sleitulausa sókn.
Með markvissum friðunaraðgerðum tókst þó
að endurreisa sumargotssíldarstofninn á ný
og var hann talinn vera kominn í 600 til 700
þúsund tonn þegar reiðarslagið kom 2009:
sýking sem reyndist vera faraldur. Veiðiheimildir
voru skornar niður og einungis um 50 þúsund
tonna afli var leyfður 2010 og þá eingöngu í
rannsóknarskyni. Einungis er leyfilegt að veiða 5
þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári, einnig í
rannsóknarskyni.

Íslenska vorgotssíldin
Íslenska vorgotssíldin var sérstakur síldarstofn
eins og norska vorgotssíldin og íslenska
sumargotssíldin. Stofninn hrundi bæði vegna
ofveiði en einnig vegna þeirra náttúruhafara
sem Surteyjargosið 1963 hafði á sjávarlífið.
Meginhrygningarstöðvar síldarinnar voru undan
Suðurlandi og spillti neðansjávareldgosið svo
hrygningarstöðvum hennar að stofninn hefur
ekki borið sitt barr síðan. Íslenska vorgotssíldin
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. Veiðar úr stofninum eru litlar
sem engar.
Ástæður sýkingarinnar
Sú sýking, sem hrjáir nú íslensku
sumargotssíldina, er þekkt í fjölmörgum
fisktegundum auk síldar en hefur hingað til verið
óþekkt hér við land. Um er að ræða sníkjudýrið
Ichthyophonus hoferi sem m.a. er að finna í
laxi, silungi og ýmsum flatfiskum. Í síld líða
yfirleitt tíu til tuttugu ár milli faraldra en svo
jafnar síldin sig á tveimur árum. Samkvæmt
rannsóknum virðist sýkillinn alltaf til staðar
í fiskinum en gjósi síðan upp með reglulegu
millibili.
Enn mikil sýking
Samkvæmt reynslunni hefur síldin jafnað sig á
um tveimur árum og ætti samkvæmt því að vera
að ná sér. Sú virðist hins vegar ekki vera raunin
nú því rannsóknarleiðangur seint á síðasta ári
sýndi að enn er mjög mikil sýking til staðar,
eða ríflega 35% stofnsins og talsvert um nýja
sýkingu. Því verður aðeins heimilt að veiða rúm
40 þúsund tonn úr íslensku vorgotssíldinni í
ár og aðeins við vestanvert landið, í Faxaflóa
og Breiðafirði, það er á þeim svæðum þar sem
sýkingin er mest. Hlífa á þeim síldarmiðum þar
sem sýkingin er minni.
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Við óskum
sjómönnum til
hamingju með daginn

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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vitum ekki mjög mikið
hvers vegna það er.
Þrátt fyrir að í nokkur
ár hafi ríkt samkomulag
á alþjóðavettvangi um
stjórn kolmunnaveiða
hefur stofninn ekki náð
sér á strik. Kannski er
það loksins að breytast
núna, við vonum það.
Norðmenn hafa sömu
sögu að segja, 2011
árgangurinn er einnig
mjög áberandi á því
hafsvæði þar sem þeir
voru í sams konar
rannsóknum og við,“ segir
Sveinn.

Sveinn Sveinbjörnsson, fiskifræðingur
hjá Hafrannsóknastofnun.

Kolmunni

Kolmunni (Micromesitius poutassou) er fremur
smár fiskur af þorskaætt (Gadidae). Hann er
úthafs-, uppsjávar og miðsjávarfiskur og hefur
mörg einkenni þess. Hann er fremur rennilegur
fiskur, lang- og grannvaxinn með meðalstóran
haus og í vexti er hann nokkuð áþekkur ufsa.
Augu eru fremur stór, munnur í meðallagi og
svartur að innan og dregur kolmunninn nafn
sitt af því. Hann er yfirmynntur og hökuþráður
er enginn. Bakuggar eru þrír og nokkurt bil á
milli þeirra.

Prýðilegur matfiskur
Þrátt fyrir að kolmunni
sé af þorskaætt og fituinnihald
flaka t.a.m. aðeins um 0,3% er
tegundin að mestu verkuð í mjöl
og fóður. Það út af fyrir sig er ekki
neikvætt, einhvers staðar að þarf
hráefni í mjöl að koma og reyndar
er mjöl unnið úr kolmunna eftirsótt
á sumum mörkuðum vegna hás
próteininnihalds. Verðið er þó engu
að síður helmingi lægra en fengist
væri kolmunni nýttur til manneldis
og kolmunni er reyndar prýðilegur
matfiskur segja veislukokkar sem

Kolmunnastofninn
hugsanlega á
uppleið á ný
K

olmunni hefur verið einn af
mikilvægustu nytjastofnum
Íslendinga frá 1980 þegar veiðar
á honum hófust hér við land fyrir
alvöru. Hann er hvítfiskur af
þorskaætt og heldur til í Atlantshafi,
allt frá Svalbarða niður til NorðurAfríku. Kolmunni er talinn geta náð
um 20 ára aldri og um 50 cm að lengd
sem er umtalsvert minna en þorsksins
sem getur náð allt að tveggja metra
lengd eins og dæmin sanna. Lífaldur
þeirra er þó svipaður.
Þegar Íslendingar hófu fyrir
alvöru veiðar á kolmunna um 1980
var ársaflinn orðinn yfir ein milljón
tonna í Norðaustur-Atlantshafi, hafði
þá aukist gríðarlega á áratug, eða
úr um 40 þúsund tonnum. Fljótlega
dró þó úr aflamagninu aftur en
hélst engu að síður í um 600 þúsund
tonnum til 1997. Þá jókst aflinn
hratt aftur og fór í um 2,4 milljónir
tonna 2004 að því er fram kemur í
skýrslu Hafrannsóknastofnunar um
hafrannsóknir nr. 159, Nytjastofnar
sjávar 2010/2011 og aflahorfur
2011/2012.

Stofnhrun
Afli Íslendinga jókst ört á tímabilinu
1998 til 2003, fór úr tæpum 69
þúsund tonnum í rúmlega 501

þúsund tonn. Aflinn hefur síðan
farið minnkandi ár frá ári ef undan
er skilið árið 2006 en þá fór aflinn
úr 266 þúsund tonnum í tæp 315
þúsund. Árið 2008 var hann 164
þúsund tonn, 120 þúsund 2009 og 88
þúsund árið 2010. Á síðasta ári voru
einungis veidd í heild um 44 þúsund
tonn í Norður-Atlantshafi, þar af
nam úthlutun Íslendinga um 6500
tonnum, eða um 17 prósentum. Í ár er
Íslendingum heimilt að veiða um 60
þúsund tonn.

Vísbendingar
um góða nýliðun
Sveinn Sveinbjörnsson, fiskifræðingur
hjá Hafrannsóknastofnun, kom um
miðjan maí úr rannsóknaleiðangri
þar sem aðallega var verið að
kanna magn og útbreiðslu síldar,
makríls og kolmunna. Kolmunni
fannst með köntunum allt frá
Snæfellsnesi, þar sem byrjað var, og
austur með suðurströnd landsins
að Breiðamerkurdýpi. Sveinn segir
að hvað kolmunnann varðar hafi
árgangurinn frá 2011 verið mjög
áberandi sem bendi til að nú sé að
koma inn sterkur árgangur á ný
eftir mörg mjög léleg ár. „Það má
segja að alveg frá árinu 2004 hafi
nýliðun kolmunna verið lítil. Við

prófað hafa. Meginástæða þess að
hann er lítið notaður er smæð fisksins
og erfið meðhöndlun vegna þess hve
viðkvæmur hann er fyrir hnjaski.

hefur því hingað til eingöngu verið
frystur til manneldis um borð í
vinnsluskipum. „Það hafa ýmsir
prófað sig áfram í gegnum árin með
það að markmiði að vinna kolmunna
í stórum stíl til manneldis í landi.
Niðurstaðan hefur fram til þessa verið
sú að gæði hráefnisins hafa ekki verið
nægjanleg til landfrystingar. Spilar
þar m.a. inn í togtími, kæling aflans
og lengd túra. Síldarvinnslan ákvað
engu að síður að láta slag standa og
með bættri aflameðferð og styttingu
veiðitíma er niðurstaðan sú að þetta
er vel gerlegt,“ segir Sindri.

Þetta er gerlegt
„Við heilfrystum stærsta fiskinn
í fiskiðjuveri okkar á hefðbunda
markaði fyrir uppsjávarfiska, ætli
það nálgist ekki þrjú þúsund tonn á
nýliðinni vertíð. Það er dýrt að sækja
aflann og varan fer auk þess á ódýra
markaði, til landa þar sem kaupmáttur
er lítill,“ segir Sindri. Á vef
Hagstofunnar kemur fram að á árinu
2011 voru seld héðan í heild um 2.600
tonn af heilfrystum kolmunna sem
aðallega fóru til Grikklands, Litháen,
Rússlands og Úkraínu. Verðmætið var

rúmar 400 milljónir króna. Í
ár verður salan væntanlega
meiri því eins og áður
segir hefur Síldarvinnslan
nú þegar fryst vel á þriðja
þúsund tonn með útflutning
í huga.

Meðferð aflans
Í rannsóknum, sem gerðar
hafa verið í því skyni
að kanna möguleika og
hagkvæmni aukinnar
fullvinnslu kolmunna
hérlendis, er bent á nokkur
atriði sem ráða úrslitum
um árangurinn. Þannig
sögðu Heimir Tryggvason,
Ragnar Jóhannsson
og Sigurjón Arason hjá
Rannsóknastofnun
fiskiðanaðarins, nú MATÍS, í
niðurstöðum rannsóknar þeirra árið
2006 að tryggja og viðhalda yrði
ferskleika hráefnisins með tafarlausri
kælingu um borð, stytta togtímann
og innbyrða minni höl í einu til að
lágmarka hnjask á aflanum.
Sindri segir að þetta sé grunnurinn
að því að þetta sé gerlegt en
hagkvæmni þess að vinna fiskinn
í dýrari afurðir til manneldis,
s.s. flökun, sé engu að síður
ekki næg. „Færeyingar verkuðu
kolmunna á tímabili í surimi í
verksmiðjutogaranum Nærabergi
sem er afar öflugt skip. Það ríkti
mikil bjartsýni um árangurinn
enda miklu tjaldað til í kostnaði.
Þessum tilraunum var þó engu að
síður hætt enda bar vinnslan sig
ekki vegna mikils kostnaðar. Hún
er mannaflsfrek, fiskurinn smár
og reyndust því afköst hennar ekki
nægjanleg til að standa undir miklum
og dýrum tækjakosti.“

Frysta til manneldis
Sindri Sigurðsson, gæðastjóri hjá
Sílarvinnslunni í Neskaupstað, segir
útgerðirnar allar af vilja gerðar til að
prófa sig áfram í vinnslu kolmunna
til manneldis, staðreyndin sé engu
að síður sú að fiskurinn sé mjög
viðkvæmur og því sé vinnsla hans í
landi erfiðleikum bundin. Fiskurinn

Heildarafli kolmunna í tonnum
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

68,839
159,400
259,157
365,101
286,381
501,505
422,074
265,890
314,755
234,952
163,748
120,197
87,121
5,887

Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Hagstofa
Fiskistofa

Sindri Sigurðsson, gæðastjóri hjá Sílarvinnslunni.
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Stolt íslenskrar náttúru
Íslenskt heiðalamb
MEÐ VILLTUM ÍSLENSKUM KRYDDJURTUM

Blóðberg • Birkilauf • Aðalbláberjalyng • Einir

VELDU GÆÐI
VELDU KJARNAFÆÐI
www.kjarnafaedi.is

14

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 3. JÚNÍ 2012

Örn Pálsson. „Ég reikna með að
aflaverðmæti á þessari vertíð verði
rúmlega 300 milljónir króna sem
ætti að gefa okkur um 700 milljónir
króna í útflutningsverðmæti.“

Öll grásleppa í land:

Á annað hundrað
störf hafa skapast
M

iklar breytingar fylgja þeirri
kröfu að grásleppusjómenn
komi með alla grásleppu í land en
sú regla tók gildi í upphafi þessarar
vertíðar að hirða ætti alla grásleppu
en ekki bara hrognin eins og gert var.
„Á annað hundrað störf hafa
skapast með vinnslu í landi; það þarf
að verka grásleppuna, frysta og koma
henni í útflutning. Ég reikna með að
aflaverðmæti á þessari vertíð verði
rúmlega 300 milljónir króna sem
ætti að gefa okkur um 700 milljónir
króna í útflutningsverðmæti,“ segir
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda.
Áður var enginn markaður fyrir
grásleppuna þannig að henni var
í raun og veru hent í sjóinn eftir
að búið var að taka hrognin úr
henni. Örn segir að þetta hafi farið
í taugarnar á mönnum – þeim hafi
þótt það afar slæmt mál að koma
ekki með allt að landi og þess vegna
hafi Landssamband smábátaeigenda
lagt áherslu á að finna markað fyrir
grásleppuna.

Um 70% í vinnslu
Örn segir að það sé búið að taka tugi
ára að reyna að finna markað fyrir
grásleppuna og hefur Landssamband
smábátaeigenda beitt sér fyrir
því. „Upphafið var samstarf við

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins,
núna MATÍS, en þá lögðum við
áherslu á að grásleppan yrði fryst auk
þess að rannsakað yrði efnainnihald
hennar og fleira; það þurftu að liggja
fyrir upplýsingar áður en sýnishorn
væru send út í heim til að reyna svo
að selja hana. En þetta er eins og
með margt annað – þótt maður sé
með úrvalsvöru þá vil ég meina að
mesta kúnstin felist í að selja vöruna.
Það er langerfiðast. Þetta tókst
ekki fyrr en með sölu til Kína fyrir
þremur árum. Það var samstarfsaðili
okkar, útflutningsfyrirtækið Tríton,
sem náði þeim árangri; sannarlega
glæsilegt eftir alla þá vinnu sem lögð
hafði verið í málið að loksins tókst
að finna aðila sem hafði áhuga á
grásleppunni.
Verkefnið hefur síðan undið upp
á sig mjög snöggt þannig að í dag er
nánast barist um hverja grásleppu
til að verka hana til útflutnings. Það
er líka gaman að grásleppusjómenn
hafa tekið þessu mjög vel en það
eru misjafnar aðstæður fyrir þá um
borð í bátunum. Landssambandið í
samvinnu við MATÍS útbjó einblöðung
þar sem leiðbeiningar eru um hvernig
skera á grásleppuna þannig að hún
hæfi Kínamarkaði sem best. Það er að
mestu leyti komið með grásleppuna
heila að landi þar sem hún er unnin en
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þó eru dæmi um að menn vinni hana
um borð og verki í frystingu.“
Grásleppan, sem fer til Kína, er
seld með haus og hvelju og má segja
að um 70% af þyngd hennar fari til
vinnslunnar og mikill meirihluti skilar
sér sem vara til útflutningsins. „Það
hvarflaði ekki að okkur að við gætum
selt hveljuna en innan við fimmtungur
af heildarþyngd grásleppunnar er
fiskur. Mér skilst að Kínverjarnir nýti
allt.“

Þreifingar vegna
grásleppuhrogna
„Ég hef hitt kínverska aðilann sem
Tríton er í samstarfi við en auk þess
eru núna fleiri að selja grásleppuna;
hann segir mér að þetta sé einstakur
fiskur og að enginn fiskur í Kína sé
í líkingu við grásleppuna. Ég er því
bjartsýnn á að hægt verði að hækka
verðið á grundvelli þess hversu vel
hefur gengið að selja grásleppuna en
eftirspurnin er mikil auk þess sem
takmarkað framboð er á henni.
Kínverski aðilinn, sem fyrstur fór
að kaupa grásleppuna, seldi hana
eingöngu í veitingahús og hefur
sá markaður vaxið mjög hratt þar
sem veitingahúsum, sem bjóða upp
á grásleppuna, hefur fjölgað. Enn
sem komið er er ekki hægt að kaupa
grásleppu í verslununum í Kína.
Við erum einnig að þreifa fyrir
okkur á þessu markaðssvæði með
grásleppuhrognin því í dag virðist
vera einhver tregða hjá kaupendum
sem framleiða hrognin í kavíar. Það
er aldrei að vita nema samningar
geti náðst í kjölfarið á þessum góðu
viðtökum sem fiskurinn fær.“
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UmhverfisvottUð
prentsmiðja

Óskum sjómönnum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með daginn.

Oddi fyrir þig, þegar hentar, eins og þér hentar.

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.
höfðabakka 7, 110 reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

prentun frá a til Ö
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snemma árs 1947, litlu síðar en
menn höfðu bundið vonir við. Dregið
var um afhendingu togaranna. Af
20 fyrstu skipunum komu sjö í hlut
Reykjavíkurbæjar. Almenningur á
Fróni fylgdist grannt með því hvernig
smíði skipanna miðaði í Bretlandi
og mikil eftirvænting greip um sig.
Eftirvæntingin óx eftir því sem nær
dró afhendingu. Þegar fyrsti togarinn,
sem hlaut nafnið Ingólfur Arnarson,
kom loks til hafnar í Reykjavík þann
17. febrúar streymdu bæjarbúar
niður að höfn til þess að berja hann
augum. Skipið sigldi fánum prýtt
inn Sundin og flautaði til viðstaddra.
Flugvél hringsólaði yfir skipinu.
Þegar Ingólfur Arnarson lagðist að
bryggju var tekið á móti honum með
lúðrablæstri og ræðuhöldum.
Koma togaranna vakti viðlíka
viðbrögð og fögnuð víðs vegar um
landið. Hvarvetna var tekið á móti
þeim með mikilli viðhöfn og jafnvel
slegið upp dansleik. Kaldbakur hét
fyrsti togarinn sem Útgerðarfélag
Akureyringa fékk afhentan. Hann
kom til heimahafnar 17. maí sama ár
og við það tækifæri orti Kristján frá
Djúpalæk kvæði þar sem eftirfarandi
erindi er að finna:

Fyrsti nýsköpunartogari landsmanna, Ingólfur Arnarson, við
heimkomuna frá Bretlandi 17. febrúar 1947.

Steinn undir framtíðarhöll
Sextíu ár frá komu nýsköpunartogaranna

Á

rin eftir heimsstyrjöldina
síðari voru eitthvert mesta
framfaraskeið í sögu þjóðarinnar.
Íslendingar höfðu safnað miklum
gjaldeyristekjum á stríðsárunum,
einkum með útflutningi á fiski
til bandamanna. Endurnýjun í
innviðum atvinnulífsins hafði hins
vegar verið lítil sem engin og var
fiskiskipastóllinn úr sér genginn. Um
tveir þriðju hlutar vélbáta voru eldri
en tuttugu ára og ástand togaraflotans
var síst skárra. Árið 1945 áttu
Íslendingar 29 togara, hafði þeim þá
fækkað um átta frá stríðsbyrjun og
um þriðjung á 15 ára tímabili. Afráðið
var að ráðstafa stríðsgróðanum í
gagngera endurnýjun atvinnuveganna.
Þar munaði mestu um 30 togara
sem keyptir voru til landsins, svo
að segja á einu bretti. Þessir togarar
hafa allar götur síðan verið nefndir
nýsköpunartogarar og ríkisstjórnin,
sem vélaði um kaupin, er jafnan
kennd við nýsköpun líka rétt eins og
árin frá lokum seinna stríðs og fram
til 1950.
Í októbermánuði árið 1944
mynduðu Sjálfstæðisflokkur,
Alþýðuflokkur og Sósíalistaflokkur
Íslands ríkisstjórn undir forsæti
Ólafs Thors. Þetta var fyrsta
lýðræðislega kjörna ríkisstjórn hins
nýstofnaða lýðveldis. Verkefnin,
sem við blöstu, voru ærin en
sem fyrr segir höfðu stjórnvöld
nú úr að moða umtalsverðum
fjármunum sem safnast höfðu upp
á erlendum bankabókum meðan
stríðið geisaði. Hin metnaðarfulla
áætlun um allsherjarendurnýjun
fiskiskipaflotans var mjög í
anda hugmynda sósíalista um

áætlanabúskap og óhætt er að fullyrða
að fulltrúar Sósíalistaflokksins hafi
verið aðalhvatamennirnir að smíði
nýsköpunartogaranna. En um hana
ríkti mikil samstaða, bæði á þingi
og í atvinnulífinu. Sjómenn og
útgerðarmenn voru mjög áfram um
að ráðist yrði í gagngerar aðgerðir og
höfðu um nokkurt skeið kallað eftir
endurnýjun flotans.
Menn vildu hafa hraðar hendur og
vera á undan helstu fiskveiðiþjóðum
álfunnar til þess að endurnýja flotann
eftir hamfarir styrjaldarinnar.
Því var það meðal fyrstu verka
stjórnarinnar að setja á laggirnar
svokallað Nýbyggingaráð auk þess
sem skipuð var sérstök togaranefnd
sem var uppálagt að setja fram
tillögur að hönnun togara sem myndu
henta íslenskum útgerðum. Leitast
var við að hafa náið samráð við
hagsmunaaðila og voru allir eigendur
botnvörpuskipa beðnir að gera grein
fyrir því hvernig skip þeim þætti
ákjósanleg.
Á þessum árum voru dísilvélar mjög
að ryðja sér til rúms. En íslenskir
útvegsmenn voru íhaldssamir og
kusu nær allir gufuvélar með gamla
laginu. Þeir voru á hinn bóginn
sammála um það að nýju togararnir
skyldu vera stærri en þeir gömlu. Úr
varð ákvörðun um að festa kaup á 27
gufuskipum og þremur dísilknúnum
togurum. Gengið var frá samningum
um smíði skipanna við breskar
skipasmíðastöðvar á haustdögum
1945. Sama grunnteikningin lá að
baki þeim öllum. Þar með var fyrsta
skrefið stigið í átt að endurnýjun
togaraflotans.

Nýir tímar nýir hættir
Sá háttur, sem hafður var á við kaup
nýsköpunartogaranna, var nýmæli
og átti eftir að valda straumhvörfum
í íslenskum sjávarútvegi, ekki aðeins
með tilkomu nýrra atvinnutækja
heldur fylgdu nýir atvinnuhættir
í kjölfarið. Það voru stjórnvöld
sem gengu fram fyrir skjöldu og
tóku þá afdrifaríku ákvörðun að
endurnýja gervallan togaraflota
landsmanna. Til þess var líka varið
almannafé þó vissulega megi með
sanni segja að þeirra fjármuna hafi
fyrst og fremst verið aflað fyrir
tilstuðlan útgerðarinnar. Ríkissjóður
tók fjárhagslega áhættu með

skipakaupunum en hugmyndin var
alltaf sú að togararnir yrðu seldir
áfram til útgerða. Það kom á daginn
að hin stærri útgerðarfélög héldu að
nokkru leyti að sér höndum. Þess
í stað stofnuðu ýmis sveitarfélög
víðs vegar um landið útgerðarfélög,
bæjarúgerðir sem fengu til sín
nýsköpunartogara. Þetta varð til
þess að togaraútgerð hófst á mörgum
stöðum þar sem hún hafði ekki verið
stunduð áður. Þarna urðu þáttaskil
í atvinusögu Íslendinga þar sem
fyrirkomulag fiskveiða og vinnslu tók
stakkaskiptum á skömmum tíma.
Nýsköpunartogararnir tóku
loks að streyma til Íslands frá því
Mannfjöldi safnaðist saman
við bryggju til að fagna
komu nýja togarans.
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Þú tengdur ert vorhugans vonum,
þú vængjaðir draumsýnir hans.
Það er byggt á þér lýðfrelsi landsins
og lífsvon hins fátæka manns.
Þú ert stolt okkar allra og styrkur.
Þú ert steinn undir framtíðar höll
er skal rísa á fortíðar rústum
með reisn sem hin íslensku fjöll.
Einn nýr og tæknivæddur togari
hefði vísast vakið mikla athygli á
þessum árum. En nú var verið að
endurnýja gervallan togaraflota
landsmanna. Vitundin um þessi djörfu
áform var sterk og samtakamátturinn
í þjóðfélaginu mikill. Trúin á nýja tíma
var óbilandi eins og þessi vísuorð bera
glöggt vitni um.
Nýju skipin voru öll hin
fullkomnustu, ákaflega vel búin og
stóðust ýtrustu gæðakröfur. Þeir
voru m.a. búnir dýptarmælum sem
var nýlunda og sumir höfðu jafnvel
ratsjá sem hvergi í heiminum hafði
áður þekkst sem búnaður í fiskiskipi.
Allur aðbúnaður og vinnuaðstaða var
langtum betri en sjómenn höfðu áður
kynnst. Þótti mönnum til að mynda
tilkomumikið að í nýju skipunum væri
vatnssalerni.
Nýsköpunartogararnir komu til
landsins einn af öðrum fram til 1952
en segja má að þá hafi verið búið að
endurnýja togaraflota Íslendinga
eins og hann lagði sig. Það er fáheyrt
að slík allsherjarendurnýjun í
grundvallaratvinnugrein eigi sér stað
á jafnskömmum tíma. Þegar fram liðu
stundir komu upp gagnrýnisraddir
eins og gengur. Þótti sumum að
heldur geyst hefði verið farið. Nú eru
60 ár liðin frá nýsköpunartímanum
og því verður ekki neitað að
gríðarstór framfaraspor voru stigin í
atvinnumálum Íslendinga á þessum
árum. Óhætt er að fullyrða að með
komu nýsköpunartogaranna hafi
markmið stjórnvalda um styrkingu
sjávarbyggða og aukna atvinnusköpun
verið í höfn.
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Heimaey komin
heim til Eyja
N

ýtt og glæsilegt uppsjávarskip
Ísfélags Vestmannaeya, Heimaey VE
1, kom nýverið til heimhafnar í Eyjum
eftir um þriggja vikna siglingu frá Chile
þar sem skipið var smíðað. Fjölmenni var
samankomið á hafnarbakkanum í Friðarhöfn
í Vestmannaeyjum til þess að fagna komu
skipsins, enda um nokkur tómamót að ræða
því Heimaey er fyrsta nýjsmíðaða fiskiskipið
sem bæst hefur við flota landsmanna um
árabil.
Heimaey er af nýrri kýnslóð uppsjávarskipa
og var hönnuð af Rolls Royce í Noregi. Hún
er vel tækjum búin. Ytra byrði skipsins er líka
með nýju lagi sem tekur mið af örri þróun sem
átt hefur sér stað í hönnun uppsjávarskipa
undanfarin ár, en Heimaey er aðeins fimmta
skip sinnar tegundar í heiminum. Hönnunin
miðar að því ná fram sem mestri toggetu og
siglingarhraða en halda orkunotkun jafnframt
í lágmarki.
Heimaey er 71 metri að lengd og 14,4
metrar á breidd. Burðargetan er rúm 2000

tonn í tíu fullkomnum kælitönkum. Aðalvél
skipsins er 6200 hestafla Bergen Diesel vél og
er hámarkshraðinn 17 mílur.
Þegar blaðamaður Sjómannadagsblaðsins
náði tali af Ólafi Einarssyni skipstjóra var
Heimaey á prufusiglingu með fulltrúum
frá skipasmiðastöðinni og framleiðendum
tækjabúnaðar. Hann sagði prófanir allar
hafa gengið eftir áætlun og lét vel af hönnun
skipsins. „Það er mikill kraftur í henni, það
leynir sér ekki. Hún er vel löguð til gangs og
liggur ákaflega vel í sjó. Heimferðin var ljúf
sigling. Við fengum reyndar á okkur bræluskít
en það kom ekki að sök. Hún heldur alveg
prýðilega utan um mannskapinn,“ segir Ólafur.
Í áhöfn Heimaeyjar verða 8-11 manns
en skipið rúmar allt að 20 manns í fjórum
eins manns klefum og átta tveggja manna
káetum. Auk þess er skipið búið fullkomnu
sjúkraherbergi.
Heimaey heldur að líkindum til veiða upp úr
miðjum júnímánuði.

Hjartað hefur stoppað.
Getur þú bjargað honum?
Með hverri mínútu sem líður
í hjartastoppi minnka lífslíkur
einstaklings um 7-10%.
Því á þetta hjartastuðtæki heima á
þínum vinnustað.

Powerheart er alsjálfvirkt
hjartastuðtæki sem gefur
leiðbeinandi fyrirmæli á íslensku
til notandans ásamt því að birta
leiðbeinandi texta á skjá.
Fjögurra ára ábyrgð á rafhlöðu.

Fastus | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900
www.fastus.is
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Á sjó
Þessar myndir tók Haukur Marinósson
sjómaður á Júpiter frá Vestmannaeyjum á
nýliðinni loðnuvertíð.
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husa.is

SÆLU

reitUr
er á hUSa.iS

Sælureitur 2012 er kominn út
í glæsilegri og efnismeiri vefútgáfu.
Flettu blaðinu á husa.is, skoðaðu úrvalið,
fáðu hugmyndir og horfðu
á kennslumyndböndin.
Þú finnur Sælureitinn á husa.is,
og í verslunum Húsasmiðjunnar.
Góða skemmtun!

uá
farða
is
hus .

kíktu
myn á
bönddin

Beint í Símann
Ef þú skannar inn
QR kóðann
getur þú sótt blaðið
eða viðkomandi
myndband í
símann þinn

Skoðaðu myndböndin
í Sælureitnum
Í Sælureitnum á husa.is eru kennslumyndbönd
þar sem m.a. er farið yfir viðhald á pallinum,
garðhúsgögnum, sláttuvélum, nýmálun og
margt fleira. Myndböndin eru stutt, fróðleg
og hagnýt. Kíktu á husa.is.

hluti af Bygma

aLLt frá grUnni að góðU heimiLi
Síðan 1956
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Leigutekjur þriðjungur
rekstrarkostnaðar
E

kkert bendir til annars en að
óhappasögu varðskipsins Þórs
sé lokið. Smíði skipsins gekk ekki
þrautalaust fyrir sig. Jarðskjálftar
og flóðbylgja töfðu verkið mikið. Á
heimstíminu urðu skipverjar varir við
titring sem var það mikill að boltar
í pönnu annarrar aðalvélar skipsins
losnuðu. Þór fór því fljótlega í slipp
á Akureyri og síðan til Noregs í
vélaskipti.
Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar segir ánægjulegt að
búið sé að skipta um vél í skipinu „en
þetta var fyrst of fremst óheppilegt
fyrir okkur. Vandamálið með
titringinn í skipinu skapaði ómælda
vinnu, vandræði og fyrirhöfn fyrir
starfsmenn okkar. Það gekk erfiðlega
að staðsetja titringinn og finna
ástæðuna fyrir honum. En okkar
ágætu viðsemjendur, fyrst og fremst
skipasmíðastöðin Asmar í Chile og
vélaframleiðandinn Rolls Royce í
Noregi, sáu á endanum að það var ekki
forsvaranlegt annað en að skipta um
aðra vélina til þess að laga titringinn í
eitt skipti fyrir öll.“
Öfugt við það sem haldið hefur
verið fram segir Georg að Þór hafi
ekki laskast í jarðskjálftanum í
Chile. „Það var svo merkilegt að
skipið virtist ekki hafa haggast en
þegar skjálfinn reið yfir var það í
þurrkví. Tveimur klukkustundum
eftir skjálftan kom fljóðbylgja og
sjór flæddi inn í kvínna og skipið
flaut upp í rólegheitum. Þá vildi svo
illa til að sjór komst inn um opnar
botnlúgur og þaðan gegnum örmjótt
rör inn í vélarrúmið og á endanum

Georg Lársusson

varð um eins og hálfs metra djúpur
sjór í vélarrúminu. Vegna skemmda
sem urðu af völdum flóðanna var
skipt um vélarhluta og einhver óhöpp
við þá framkvæmd hafa væntanlega
skapað titringinn sem nú er alveg
horfinn,“ segir Georg, sem bætir því
við að ljósi punkturinn í þessari sögu
allri sé sá að það hafi skapast svigrúm
til þess að þjálfa skipverja Þórs betur
í Noregi og á siglingunni til og frá
Bergen „og þeir lofa sjóhæfni skipsins
sem er afskaplega vel tækjum búið,
er meðal annars með sex skrúfum
sem gerir mögulegt að halda því á
nákvæmlega sama blettininum, þrátt

fyrir vinda og strauma, en það getur
komið sér afskaplega vel við erfið
björgunarstörf.“
Undanfarið hafa bæði skip og
flugvél Landhelgisgæslunnar verið
leigð til starfa erlendis og því
hefur verið haldið fram að miðin
umhverfis landið séu á sama tíma
algerlega óvarin. Gerorg segir að
rekstrarfé Landhelgisgæslunnar sé
af skornum skammti og því þurfi af
afla fjár með þessum hætti. „Nú er
um það bil þriðjungi af rekstrarfé
Landhelgisgæslunnar aflað með
verkefnum erlendis. Þetta er vissulega
áhyggjuefni því erfitt er að stíga til
baka og brúa rekstrarkostnaðinn
að nýju með framlagi ríkisins. En
hugsanlega má gera einhverjar
ráðstafanir til að einfalda ákveðna
þætti í ríkisrekstrinum sem að þessu
snúa og gætu gert hlutina haganlegri
svo sem með því að sameina útgerð
allra skipa í eigu ríkisins undir
einn hatt. Þá er ég að tala um
skipakost Landhelgisgæslunnar
og Hafrannsóknastofnunar. Það
gæti gefið möguleika á því að
sameina að einhverju leyti eftirlit
og rannsóknastörf. Vissulega á það
ekki alltaf við, en með góðu skipulagi
á að vera unnt að draga verulega
úr stjórnunar- og rekstrarkostnaði

þessara stofnana með sameiningu
þeirra.
Það sama mætti einnig hugsa
sér hvað flugið varðar. Miðstöð
sjúkraflugs á landinu er á Akureyri.
Mér finnst vel koma til greina að
færa miðstöð flugs á vegum ríkisins
þangað og samnýta betur flugvélakost
ríkisins,“ segir Georg.
Þótt varðskipin og flugvél
Landhelgisgæslunnar séu langdvölum
við eftirlitsstörf fjarri landinu er
fylgst með hafsvæðunum kringum
landið, „en á annan hátt en áður.
Fjareftirlit hefur stóreflst á síðustu
árum, meðal annars með öflugu
samstarfi Landhelgisgæslunnar,
Neyðarlínunnar og Siglingastofnunar.
Öflugur tækjabúnaður veitir okkur
aðra og betri sýn, auk þess sem náið
samstarf okkar við nágrannalöndin
gerir okkur mögulegt að fylgjast nánar
með ferðum skipa um lögsöguna. Í

janúar 2011 tók Landhelgisgæslan
við ákveðnum þáttum í starfsemi
fyrrum Varnamálastofnunar og við
þá sameiningu jókst yfirsýn yfir
lögsöguna.
Nokkuð hefur ræst úr þyrlukosti
Landhelgisgæslunnar sem nú hefur
yfir þremur þyrlum að ráða. Um er
að ræða leiguþyrlur en ítrekað hefur
verið bent á að ódýrara sé að kaupa
þyrlur og greiða upp á sjö til tíu
árum í stað þess að leigja þær. Georg
segir svo vera en þá þurfi að vera til
peningar til þess að fjármagna þau
kaup. „En þótt ástandið sé betra núna
en oft áður hvað þyrluflotann varðar,
þá er æskilegt að hér séu stöðugt
fjórar þyrlur því annars getum við
tæplega tryggt að tvær þeirra séu
tiltækar hverju sinni, vegna viðhalds
og bilanna,“ segir Georg Lárusson,
forstjóri Landhelgisgæslunnar.

Úthaldsdagar varðskipa
Árið 2011: 565 dagar, 217 á Íslandsmiðum, 348 erlendis
Árið 2010: 587 dagar, 356 á Íslandsmiðum, 231 erlendis
Árið 2009: 393 dagar, 393 á Íslandsmiðum, enginn erlendis
Árið 2008: 533 dagar, 533 á Íslandsmiðum, enginn erlendis
Árið 2007: 697 dagar, 697 á Íslandsmiðum, enginn erlendis

Landhelgisgæslan var með tvær björgunarþyrlur á síðasta
ári, þar af var ein þyrla til taks 65 daga á síðasta ársi

TF-LIF var óvirk 30 daga ársins
TF-GNA var óvirk 38 daga ársins

Starfsmenn Landhelgisgæslunnar hafa við eftirlitsstörf sín bjargað
fjölda flóttamanna

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Stórt skref fyrir Icelandic Group
og íslenskan sjávarútveg
MSC-vottun um sjálfbærni veiða á þorski og ýsu
Staðfesting í hæsta gæðaflokki
Icelandic Group hefur fengið vottun Marine Stewardship Council (MSC) fyrir allar afurðir úr þorski og
ýsu frá Íslandi. Í kjölfarið mun allur þorsk- og ýsuafli af Íslandsmiðum fá heimild til að bera vottunarmerki
MSC sem tryggir kaupendum og neytendum að varan er úr fiskistofni sem nýttur er á sjálfbæran hátt.

Skýr skilaboð til viðskiptavina
MSC-vottun er viðurkenning á þeim árangri sem náðst hefur við stjórn fiskveiða hér á landi og tryggir
aðgengi íslenskra sjávarafurða að mörkuðum. Með slíkri vottun senda útflytjendur og framleiðendur
sjávarafurða viðskiptavinum sínum skýr skilaboð um að afurðir frá Íslandi standist ýtrustu kröfur um
sjálfbærni.

Upprunastaðfesting frá IRF

ÍSLENSKA SIA.IS IGR 59492 05/12

Icelandic Group var einnig stofnaðili að Iceland Responsible Fisheries vottunarkerfinu, sem staðfestir
uppruna fisks sem veiddur er í íslenskri lögsögu undir ábyrgri fiskveiðistefnu, og mun félagið áfram styðja
það verkefni.

Icelandic Group hefur
ákveðið að bjóða
öðrum útflytjendum og
framleiðendum sjávarafurða
aðild að vottuninni til að
nýta á eigin afurðir.
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Kafarinn
mikli í norðri
Íslensk hátækni á heimsmælikvarða
hætt er að segja að mikið hafi
vatn runnið til sjávar frá því
að fyrsti GAVIA dvergkafbáturinn
var hannaður fyrir réttum fimmtán
árum. Nafnið Gavia er dregið af
latneska heitinu á Lómi, sem jafnan
er kallaður kafarinn mikli í norðri,
enda getur lómurinn kafað á allt
að 30 metra dýpi. Það var íslenska
fyrirtækið Hafmynd sem þróaði
bátana. Árið 2010 var Hafmynd
keypt af bandarísku fyrirtæki sem
er leiðandi í hátækniiðnaði og tekið
var upp nafnið Teledyne Gavia ehf.
Þróun og framleiðsla bátanna fer þó
fram á Íslandi eftir sem áður. Þeir
þykja vera í fremstu röð í heiminum
og eru notaðir til margvíslegra
neðansjávarrannsókna, m.a. af
háskóla- og strandgæslustofnunum
og nýverið var tilkynnt um
milljarða samning við rússneska
varnamálaráðuneytið. Blaðamaður
hitti Stefán Reynisson, rekstrarstjóra
Teledyne Gavia, sem ræddi um
tæknina á bak við kafbátinn,
fyrirtækið og framtíðina.
Stefán segir að hugmyndin
að kafbátinum hafi fyrst of
fremst kviknað af vísindalegum
áhuga og þróast út frá tækni sem
notuð hafði verið til þess að mæla
t.d. hitastig og vindhraða á hálendi
Íslands.
„Kafbáturinn var í raun svar við
ákveðnum vandamálum sem komu
upp þegar reynt var að nýta sömu
tækni til mælinga á seltu og hitastigi
í sjó. Upphaflega stóð til að notast
við baujur en ekki varð úr því enda
hefðu þá aðeins fengist mælingar af
einum og einum stað. Lausnin var
fólgin í því að hanna hreyfanlegt

mælitæki sem gæti safnað gögnum
frá fleiri stöðum. Kafbáturinn varð
svo til, að segja má, á eldhúsborðinu
heima hjá uppfinningamanninum,
Hjalta Harðarsyni. Gavia er
hans hugarfóstur. Upp úr þessu
frumkvöðlastarfi varð til fyrirtækið
Hafmynd sem síðar varð Teledyne
Gavia. Hafrannsóknastofnun og
Háskóli Íslands styrktu verkefnið og
síðar Nýsköpunarsjóður. En það var
Hafró sem keypti svo fyrsta eintakið
árið 1997. Þessi prótótýpa var
tiltölulega einföld og fjarri núverandi
vöru en uppfyllti þær kröfu sem
gerðar voru til hans. Það má segja að
aðstaða til hönnunar hafi sett ákveðin
takmörk í upphafi, því báturinn
þurfti t.d. að komast fyrir í venjulegu
baðkari þegar uppfinningamaðurinn
var að prófa hann heima hjá sér. En
þetta var fyrsti vísirinn að þeirri tækni
sem við bjóðum í dag,“ segir Stefán.

Hvernig eru bátarnir notaðir og
hverjir eru helstu kaupendur?
„Við getum skipt kúnnahópnum
í þrennt. Aðilar sem þjónusta
olíuiðnaðinn hafa keypt all nokkra
báta frá okkur. Þeir hafa reynst vel
við skoðun á olíuleiðslum neðansjávar
og í öðrum tengdum verkefnum.
Í þessu tilliti skiptir verulegu máli
hve Gavia er meðfærilegur og smár
í sniðum. Hann má hæglega nota
innan um viðkvæm mannvirki á borð
við olíuborpalla, þar sem bátaumferð
er jafnan bönnuð. Því jafnvel þótt
það kæmi til árekstrar þá hlytust
ekki miklar skemmdir af. Þetta er
mjög vaxandi geiri og við sjáum mikil
tækifæri þar.
Háskólastofnanir í Ameríku,
Evrópu og Asíu hafa notað bátana til
ýmissa vísindarannsókna. Loks höfum
við smíðað báta fyrir ríkisstofnanir
sem sinna strandgæslu og

slíka tenginu. Hann fer bara sína leið.
Í raun þarf ekkert að fylgjast með
bátinum á meðan hann er að safna
gögnum. Gervigreindin gerir Gavia
alveg einstakan.“

Í hverju er þessi tækni fólgin
og hvað er það sem veitir Gavia
sérstöðu?
„Það er einkum þrennt sem gefur
Gavia sérstöðu. Annars vegar er hann
samsettur úr einingum (e. modules)
sem hver um sig hefur afmarkað
hlutverk. Hins vegar er hann gæddur
gervigreind og er í raun sjálfstýrður.
Síðast er að hann hefur meira dýpisþol
en bátar flestra samkeppnisaðilanna.
Einingahönnunin hefur marga
kosti. Hún býður t.d. upp á
ótal möguleika í samsetningu
mælitækja. Það fer þá bara eftir eðli
rannsóknarverkefnisins í hverju
tilfelli fyrir sig hvaða mælitækja
er þörf og það er auðvelt að skipta
þeim út. Ákveðnar grunneiningar,
eins og mótor og rafhlaða, verða
alltaf að vera til staðar. En það má
uppfæra einingarnar eða endurnýja
hverja fyrir sig. Það tekur t.d. ekki
nema um 30 mínútur að skipta um
rafhlöðu með fáeinum handtökum
og báturinn er tilbúinn til að kafa
á ný. Til samanburðar eru bátar frá
helstu samkeppnisaðilum okkar með
innbyggða rafhlöðu sem tekur um 12
klukkustundir að hlaða og báturinn er
óvirkur á meðan.
Gervigreindin byggir á hugbúnaði
sem er sömuleiðis okkar hönnun.
Báturinn er í raun forritaður til
þess að leysa ákveðin verkefni upp
á eigin spýtur og getur getur sjálfur
brugðist við breyttum aðstæðum, t.d
ef hann byrjar að reka af
leið. Hann skynjar líka
fyrirstöðu og getur sveigt
hjá hindrunum. Báturinn
er með öðrum orðum
alveg sjálfstýrður. Hann
er settur í kaf og eftir það
er hann einn á báti ef svo
má að orði komast. Hann
safnar þeim gögnum sem
forritunin segir til um
og kemur svo til baka
eftir 20 mínútur eða 12
klst. eftir atvikum. Fyrir
vikið er hann auðveldur
í notkun. Eini raunhæfi
valkosturinn fyrir
fjarstýringu neðansjávar
er að senda boð í gegnum
e.k. kabal. Gavia þarf enga

Fyrirtækið var keypt af erlendum
aðilum árið 2010, hverju hefur það
breytt?
„Móðurfyritækið, Teledyne
Technologies, er bandarískt félag sem
á um 70 fyrirtæki í hátækniðnaði
og við erum í raun dótturfélag eins
þeirra. Við kaupin tókum við upp
nafnið Teledyne Gavia. Áður höfðum
við þó átt í töluverðum viðskiptum
með tæknibúnað, þeir voru meðal
okkar birgja. Þetta félag hefur þróað
margskonar mælitæki sem hægt er
nota í bátana okkar og samruninn var
alveg rökréttur. Í dag höfum við til
að mynda aðgang að mjög öflugum
rannsóknastofum sem auðveldar allt
þróunarstarf hjá okkur. Við erum mun
sterkari fyrir vikið.“

Lífið átekur
oft þeirra
óvænta
Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir
hátíðisdegi

Hvaða takmörk eru fyrir notagildi
bátanna?
„Markmiðið er að báturinn sé
meðfærilegur og auðveldur í notkun.
Viðmiðið er að það þurfi ekki
meira en tvö menn til þess að lyfta
honum. Þannig er þyngsti báturinn
sem við höfum framleitt ekki nema
120 kg og lengsta samsetningin 3,8 m.
Dýptarþol Gavia er samt 1000 m sem
er langt umfram aðra báta í þessum
stærðarflokki. Bátar með sambærilegt
dýpisþol eða meira vega á bilinu 2-3
tonn, sem ekki er beinlínis tveggja
manna tak. Í þessu tilliti höfum við
mikið samkeppnisforskot.“

Hvernig horfir framtíðin við
félaginu? Kemur Gavia til meða að
halda áfram að vaxa á Íslandi?
„Framtíðin er björt. Veltan á liðnu
ári nam um 500 milljónum og við
sjáum fram á aukningu. Markmiðið er
að vaxa um 50% árlega. Í dag erum við
með 19 starfsmenn hér á landi, bæði
á þróunarsviði og framleiðslusviði,
auk þess sem við notum íslenskt
vélaverkstæði. Það er í skoðun að
bæta við starfmönnum og auka
afkastagetuna. En starfsemin fer fram
hér á landi og mun gera það áfram.
Vænlegustu sóknarfærin tengjast
þessum aðilum sem eru að þjónusta
olíuiðnaðinn eins og ég kom inn á.
Þetta er mjög vaxandi geiri og tækni
eins og okkar hentar ákaflega vel í
þess konar vinnu. Það má eiginlega
segja að við höfum búið þennan
markað til sjálf með þessari nýju
tækni.
Við sjáum líka fram á að
vinna meira með ýmis konar
ríkisstofnunum, svo sem
umhverfisstofnunum og
strandgæslum. En aftur á móti
verðum við vör við það að
efnahagsástandið í heiminum
kemur fram í samdrætti hjá
vísindastofnunum, sem er leitt því
það hefur verið ákaflega skemmtilegt
að vinna með þeim. Það er vonandi að
úr því rætist í bráð. En horfurnar hjá
okkur eru tvímælalaust góðar,“ segir
Stefán að lokum.

stefnu

Afleiðingar slysa geta verið margþættar
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mengunareftirliti. Það er hins vegar
ekki rétt að tala um bátinn sem vígtól.
Hann er í eðli sínu rannsóknatæki.
Þegar þessar ríkisstofnanir eru annars
vegar er oft um að ræða gagnaöflun
við hættulegar aðstæður þar sem ekki
þykir verjandi að tefla mannslífum
í tvísýnu. Þeir geta komið að góðum
notum við leit og björgun, til að leita
uppi flugrita o.s.frv.
Allir bátarnir sem við framleiðum
byggja á sömu grunnhugmyndinni. En
hver bátur fyrir sig er þó sérsniðinn að
þörfum kúnnans að því leyti til að það
þarf ólík mælitæki fyrir ólík verkefni.
Við vinnum þess vegna mjög náið
með viðskiptavinum okkar til þess
að finna viðeigandi lausnir og það fer
mikil vinna í útfærslu hvers báts. Það
eru gerðar miklar kröfur enda kostar
standard útgfærsla af Gavia í kring um
eina milljón dollara.“

Við hjálpum þér að sækja rétt þinn!

Fulltingi þér við hlið / www.fulltingi.is / sími 533 2050 / Suðurlandsbraut 18 Rvk.
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Til hamingju
kæru sjómenn!

Aflaðu frétta með
stærsta 3G neti landsins

Við sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingjuóskir á sjómannadaginn
með von um örugga framtíð og gott samband heima og heiman.
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Rannsóknir á nytjastofnunum:

Gervitunglafiskmerki við
rannsóknir
J

óhannes Sturlaugsson, líffræðingur og framkvæmdastjóri
rannsóknafyrirtækisins Laxfiska,
kynnti á liðnum vetri rannsóknir
á ferðum íslenskra stórlaxa í
úthafinu sem byggðu á notkun
gervitunglafiskmerkja.
„Rannsóknin var hluti af
fjölþjóðlegu samstarfi við Norðmenn
þar sem Írar og Danir tóku einnig
þátt í merkingunum. Tilgangurinn
var að kortleggja hvar laxinn er á
hverjum tíma í úthafinu og við hvaða
aðstæður með hliðsjón af sjávarhita
og fleiri þáttum. Í rannsókninni tókst
að kortleggja ferðir norskra, írskra,
íslenskra og danskra laxa auk laxa
sem merktir voru undan Grænlandi,
vítt og breitt um ætisslóðir þeirra
í úthafinu: Allt frá Barentshafi,
vestur fyrir Grænland og norður til
Svalbarða. Niðurstöðurnar verða
birtar í vísindatímariti síðar á árinu.
Jóhannes segir að
gervitunglafiskmerki hafi ekki áður
verið notuð í fiskirannsóknum
hérlendis en með notkun þeirra
gefst tækifæri til að afla nýrra og
mikilvægra upplýsinga um ferðir
nytjafiska, ekki síst langferðalanga.
Ennþá eru merkin það stór að notkun
þeirra takmarkast við fisktegundir þar
sem fiskarnir eru hvað stærð varðar
nægilega burðugir. „Meginkostir
gervitunglafiskmerkja eru einkum
tveir. Annars vegar sá að þau skila
upplýsingum um landfræðilega
staðsetningu fiskanna sem þau bera
og hins vegar sá að þeim upplýsingum
er safnað án þess að þar komi veiðar
við sögu. Það er því ekki nauðsynlegt
að endurheimta merktu fiskana til að
ná gögnunum. Gervitunglafiskmerki
eru útbúin með þeim hætti að þau
losna af fiskinum eftir fyrir fram
ákveðinn tíma og fara þá upp í

yfirborð sjávar þar sem þau senda
staðarákvörðun sína. Í kjölfarið sendir
merkið þau mæligögn sem það hefur
safnað á ferð fisksins yfir dýpið sem
hann hefur farið um, sjávarhitann og
ljósmagnið á þeirri slóð.“

Rannsókn hafin á þorski
En hvað með nytjastofnana? Væri
hægt að nýta þessa tækni hvað þá
varðar? „Ég myndi segja að það
væru miklir möguleikar varðandi
nytjastofnana fyrir þær fisktegundir
sem hafa nægilega burði til þess að
bera merkin; þá er ég að tala um
kortlagningu á ferðum fiska sem
fara langt og/eða víða en einnig fiska
þar sem upplýsingar um dvalarstaði
þeirra vantar að töluverðu leyti
fyrir tímabil innan ársins án þess
að vitað sé hversu langt þeir fara.
Við landfræðilega kortlagningu
á ferðum fiska á takmarkaðri
hafsvæðum er heppilegra að nota
hljóðsendimerki og tilheyrandi
síritandi skráningarstöðvar sem skrá
ferðir fiskanna. Við hjá Laxfiskum
höfum notað þá aðferðafræði til
að rannsaka ferðir fiska í Hvalfirði
síðan 2009. Þær rannsóknir hafa
fyrst og fremst beinst að því að skrá
hvernig ýsa og steinbítur nýta svæði
Hvalfjarðar með hliðsjón af árstíma.
Einnig hafa göngur laxa og sjóbirtinga
verið kortlagðar með sama hætti í
Hvalfirði.
Við ýsurannsóknirnar var lengsta
tímabilið sem náðist að skrá ferðir
hjá einstökum fiski tæp tvö ár. Síðla
í vetur sem leið kom einn merktu
steinbítanna þriðja árið í röð til
árlegrar dvalar á sitt heimasvæði í
Hvalfirði þar sem hann dvelur þar til
síðla sumars.
Í tilfelli rannsókna sem byggja

Steinbítur úr Hvalfirði.

Jóhannes Sturlaugsson. „Þótt fyrirtækið,
Laxfiskar, sé lítið þá erum við byrjaðir í
þorskrannsóknum með gervitunglafiskmerkjum
og fyrstu þorskana merktum við í apríl.“

á gervitunglafiskmerkjum þá er
þorskurinn efstur á blaði yfir
nytjafiska hérlenda sem æskilegt
er að safna upplýsingum um
með þeim hætti. Þótt fyrirtækið,
Laxfiskar, sé lítið þá erum við
byrjaðir í þorskrannsóknum með
gervitunglafiskmerkjum og fyrstu
þorskana merktum við í apríl.
Enn er ekki komið að því að fyrstu
merkin losni af fiskunum þannig
að ég get ekki vitnað í nein gögn
ennþá en þetta er gríðarlegur áfangi.
Þorskurinn á auðvitað skilið að vera
kortlagður með þessum hætti og út
á það gengur verkefnið sem er stutt
af Verkefnasjóði sjávarútvegsins, líkt
og ýsu- og steinbítsrannsóknirnar.
Rannsókn okkar á þorskinum er gott
dæmi um það að rannsóknastyrkir
eru forsenda þess að hægt sé að
ráðast í grunnrannsóknir sem
þessa og dýr rannsóknatæki þyngja
fjárhagsróðurinn. Þannig kostar

hvert merki ríflega hálfa milljón
króna auk þess sem borga þarf
áskrift að gervitunglum en sá
kostnaður er léttvægur fundinn
þegar niðurstöður eru komnar í hús.
Við hjá Laxfiskum höfum sérhæft
okkur í fiskirannsóknum sem
byggja á þessari tækni og ætlum að
gera okkar besta til að afla nýrra
og notadrjúgra upplýsinga um
nytjafiskana sem samnýtast munu
öðrum gögnum í þeirri viðleitni okkar
að nýta fiskistofnana af skynsemi.
Niðurstöður verkefna okkar er ekki
eitthvað sem er geymt ofan í skúffu
hjá okkur heldur eru þetta opinber
gögn og öllum aðgengileg.“

Fiskveiðilögsagan
Jóhannes bendir á að stundum hafi
menn á tilfinningunni að fiskurinn
haldi sig á ákveðnum stöðum án
þess að um raunverulega vissu sé að
ræða. „Það getur skipt miklu máli

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

þegar upp er staðið að vita þetta í
tengslum við hvernig eigi að nýta
svæðið: Á að þurrausa það algjörlega
af fiski þar sem gert sé ráð fyrir að það
komi alltaf nýr fiskur inn á svæðið?
Stundum er það tilfellið en stundum
er það þveröfugt. Þannig að það að
vita ákveðna þætti getur hjálpað
mikið til við hvernig menn haga sér
í umgengni við þessar fisktegundir. Í
sambandi við þorskinn er til dæmis
nauðsynlegt að vita í eins miklum
smáatriðum og hægt er hvar hann
heldur sig á hverjum tíma - bæði
innan fiskveiðilögsögunnar og utan
hennar.“
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Kútter Geir:

Mannskæðasta sjóslys
þilskipaaldarinnar
Í

febrúarmánuði á þessu ári voru liðin
eitthundrað ár frá því að þilskipið Geir hvarf í
hafið og allir skipverjarnir, 27 talsins, fórust.
Kútter Geir var smíðaður í Grimsby árið
1887 og seldur til Íslands um aldamótin
1900. Kaupandinn var Geir Zoëga kaupmaður
og útgerðarmaður í Reykjavík. Geir seldi
kútterinn árið 1908 til Sjávarborgar hf. í
Hafnarfirði. Sjávarborg var í eigu þeirra Ágústs
Flygenrings, kaupmanns í Hafnarfirði, Ásgeirs
Sigurðssonar, kaupmanns í Reykjavík (sem
kenndur var við Edinborgarverslunina), og Gísla
J. Johnsen, kaupmanns og útgerðarmanns í
Vestmannaeyjum.
Kútter Geir, sem var eitt stærsta og
glæsilegasta þilskip Íslendinga á sínum tíma,
88 tonn, lagði úr höfn í sina hinstu ferð frá
Hafnarfirði þann 11. febrúar 1912.
Þann 22. febrúar gerði austan foráttuveður
sem stóð fram á miðjan dag 23. febrúar og eftir
það sást ekki til skipsins. Í Vestmanneyjum
mældist vindstyrkurinn 11 stig. Þegar skipið
skilaði sér ekki til hafnar í marsmánuði var það
talið af.
Á kútter Geir var 27 manna áhöfn, skipstjóri
var Sigurður Þórðarson. Slysið var er eitt það
mannskæðasta á þilskipaöldinni, 61 barn varð
föðurlaust og þar af voru 4 ófædd. Margir úr
áhöfninni höfðu einnig, eins og þá var algengt,
fyrir öldruðum foreldrum að sjá .

Allnokkur blaðaskrif urðu í kjölfar slyssins,
enda hafði skipið ekki fengið vottorð
um sjóhæfni í Reykjvík. Það var flutt til
Hafnarfjarðar þar sem það fékk sjóhæfnivottorð
frá umboðsmanni Ábyrgðarfélags þilskipa
við Faxaflóa. Gísli Sveinsson, alþingismaður
og sendiherra, var einn þeirra sem tjáði sig
um slysið í riti. Hann skrifaði mjög harðorða
grein í blaðið Ingólf, 22. tölublað 4. júni
1912. Stjórnarráð Íslands lét framkvæma
lögreglurannsókn á slysinu bæði í Reykjvik og
Hafnarfirði.
Fyrir lögregluréttinum í Reykjavík kom fram
að sett hafði verið nýtt stefni og stýrisleggur á
skipið í slippnum í Reykjvík en ekki skipt um
þilfar eins og skoðunarmenn í Reykjavík höfðu
krafist þar sem það var orðið mjög slitið. Skipið
var því sjósett í Reykjavík og farið með það til
Hafnarfjarðar þar sem dekkið var klætt og styrkt
með bitum. Í kjölfarið fékk skipið skoðun og
vottorð um sjóhæfni. Stjórnarráð Íslands ákvað
að hafast ekki meira að í málinu.
Flestir sjómennirnir sem fórust með kútter
Geir voru búsettir í Hafnarfirði og Gullbringuog Kjósasýslu. Þeir voru:
Halldór Jónsson, Njálsgötu 33 í Reykjavík
Böðvar Jónsson, Suðurgötu 3 í Hafnarfirði
Sigurður Jónasson, Ási í Gerðarhreppi
Jóhann Ólafur Guðmundsson, Arnarfirði

Þorvaldur Ásgeir Jóhannesson, Alviðru í Dýrafirði
Marteinn Guðlaugsson, Reykjavegi í Hafnarfirði
Jón Halld. Böðvarsson, Suðurgötu 3 í Hafnarfirði
Guttormur Einarsson, Kirkjuvegi 15 í Hafnarfirði
Ólafur Nikulásson, Merkurgötu 11 í Hafnarfirði
Ingvar Pétursson, Kirkjuvegi 14 í Hafnarfirði
Þórður Ingimundarsson, Tjörn í Vatnsleysustr.
Kristján Einarsson, Asturhverfi 3 í Hafnarfirði
Ólafur Sigurðsson, Langholti í Flóa
Magnús Pétursson, Grettisgötu 28 í Reykjavík
Helgi Árnason, Eiði á Seltjarnarnesi
Jón Kristján Jónsson, Skógum í Arnarfirði
Guðmundur Árnson á Bíldudal
Guðjón Magnússon, Kirkjuvegi 4 í Hafnarfirði
Vilmundur Jónsson, Vesturhverfi 3 í Hafnarfirði
Guðjón Jónsson á Bíldudal
Magnús Sigurgeirsson, Hvassahrauni í Hafnarfirði
Sverrir Guðmundsson, Harðbala í Kjós
Jóhannes Jóhannesson Merkurgötu 9 í Hafnarf.
Sólon Einarsson, Bergen í Hafnarfirði
Þorkell Guðmundsson, Miðsundi 3 í Hafnarfirði
Sigurður þórðaarsson í Reykjavík
Afkomendur sjómannanna sem fórust með Geir
eru nú um 2000 talsins.
Vegna þessa sjóslyss og þeirra mannskaða
er höfðu orðið á þessum vetri 1911-1912 var
CMYK
stofnaður sjóður til styrktar
börnum, ekkjum og
100c 57m 0y 2k
foreldrum sjómanna sem
fórust. Sjóðurinn var
Black
nefndur Mannskaðasjóður. Í stjórn hans sátu:

Páll Einarssson, borgarstjóri Reykjavík
Magnús Jónsson, sýslumaður í Hafnarfirði
Jens Pálsson, prófastur í Görðum
Ólafur Ólafsson, fríkirkjuprestur í Reykjavík
Ásgeir Sigurðsson, kaupmaður í Reykjavík
Ágúst Flygering, kaupmaður í Hafnarfiði, og
Hannes Hafliðason, bæjarfulltrúi í Reykjavík.
Efnt var til samskota um allt land fyrir sjóðinn
og gáfu nokkrir aðilar háar upphæðir t.d. útgerð
kútters Geirs og dönsku konungshjónin. Einnig
stóð danska stórblaðið Pólitiken fyrir söfnun í
Danmörku.
Þann 25. febrúar síðastliðinn var haldin
athöfn í Grensáskirkju í Reykjavík þar sem
sjómannanna sem fórust með kútter Geir
var minnst. Nú stendur yfir fjársöfnun til
að standa straum af kostnaði við að setja
nöfn skipverjanna á stein í minningaröldum
Sjómannadagsráðs við Fossvogskapellu og
verður steinninn afhjúpaður laugardaginn 2.
júni kl 10.
Opnaður hefur verið reikningur í MP banka
í nafni Sigurðar M. Sólonssonar þar sem tekið
verður á móti frjálsum framlögum. Númer
reikningsins er 701-05-303117, kennitala
050765-3269. Nánari upplýsingar um söfnunina
er hægt að fá hjá Guðmundi Lýðssyni í síma 821
2766.
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HÖFUM VARIÐ ÍSLENSKA
SJÓMENN Í 86 ÁR

Íslenskir sjómenn hafa í gegnum aldirnar barist við náttúruöfl norður Atlantshafsins til þess að draga
björg í bú. Frá árinu 1926 hefur Sjóklæðagerðin 66°NORÐUR einsett sér að verja íslenska sjómenn
gegn veðri og vindum. 66°NORÐUR er stolt af íslenskum sjómönnum og þessari arfleifð sinni og
óskar sjómönnum öllum til hamingju með daginn.
Í dag framleiðir 66°NORÐUR alhliða hlífðarfatnað fyrir ólíka hópa starfandi stétta auk þess að
framleiða hágæða útivistarfatnað sem stenst hæstu gæðakröfur. Fyrirtækið hefur hlotið fjölda
viðurkenninga fyrir hönnun og markaðsstarf og viljum við á þessum tímamótum þakka öllum þeim
íslendingum sem hafa komið að uppbyggingu félagsins beint og óbeint síðastliðin 86 ár.

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5 og 9, Faxafen 12,
Kringlan, Smáralind og Miðhraun 11 Akureyri: Glerártorg
Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um allt land

www.66north.is

Klæddu þig vel
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Grandagar ur Reykjavík
Fáðu dagskrána
í símann þinn

Skemmtisigling með Sæbjörginni |
Bótarbryggja
laugardagagur / sunnudagur:
kl. 14:00, 15:00, 16:00

Árlegt knattspyrnumót og reiptog
sjómanna | Þróttarvöllur
laugardagur, kl. 13:30

Kappróður | Vesturhöfnin

H:N Markaðssamskipti / SÍA

laugardagur, kl. 15:15

Brot úr dagskrá
Sjómannahóf | Grand Hótel
laugardagur, kl. 19:00

Minningarathöfn |
Fossvogskirkjugarður
sunnudagur, kl. 10:00

Lostæti úr hafinu | Grandagarður
Gestir hátíðarinnar fá að bragða á lostæti úr
hafinu í boði Faxaflóahafna og Sjómanna
dagsráðs.* Á boðstólum verða fjórar tegundir
af síld ásamt einstöku makrílsalati sem lista
kokkurinn Sveinn Kjartansson hjá Fylgifiskum
matreiðir.
*á meðan birgðir endast

Sjómannamessa í Dómkirkjunni
sunnudagur, kl. 11:00

Hátíðardagskrá Sjómannadagsráðs
| Útisvið, Grandagarði
sunnudagur, kl. 14:00
Ávörp, skemmtiatriði og heiðranir sjómanna.
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Sigurður Ingi Viðarsson, deildarstjóri fyrirtækjaþjónustu,
Hlynur Angantýsson, deildarstjóri fyrirtækjaviðskipta,
Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysvarnaskóla sjómanna,
Árni Sverrisson, sérfræðingur í sjótryggingum, Gísli Níls
Einarsson forvarnafulltrúi og Ingvaldur Mar Ingvaldsson,
skoðunar- og matsmaður sjótjóna.

Áhugi á forvörnum á sjó
U

ndanfarin ár hefur banaslysum á
sjó fækkað jafnt og þétt samfara
auknum áherslum á öryggismál
sjómanna. Árið 2008 og 2011 urðu
þau tímamót að enginn sjómaður lést
á hafi úti. Ekki hefur hins vegar náðst
sambærilegur árangur í að koma í
veg fyrir alvarleg slys á sjómönnum.
Í fyrra var 251 slys á sjómönnum
tilkynnt til Sjúkratrygginga Íslands en
á tímabilinu 2002-2011 voru þau 323
að meðaltali.
Það er trú og sannfæring VÍS að
öll slys á sjó séu óviðunandi og að
mikil sóknarfæri séu til umbóta í
öryggismálum og forvörnum. Í því
ljósi hóf félagið árið 2009 formlegt
forvarnarsamstarf við útgerðir og
Slysavarnaskóla sjómanna um að
skapa nýja öryggismenningu um borð
í fiskiskipum til að koma í veg fyrir
slys á sjómönnum. Í dag eru 7 útgerðir
og yfir 200 sjómenn þátttakendur í
forvarnarsamstarfinu.

Miklar breytingar á viðhorfum
sjómanna til öryggismála
Hlynur Angantýsson, deildarstjóri
fyrirtækjaviðskipta, og Árni
Sverrisson, sérfræðingur í
sjótryggingum hjá VÍS, sem báðir voru
lengi til sjós, upplifa mikla breytingu á
viðhorfum sjómanna.

Tilkoma Slysavarnaskóla
sjómanna á mikinn þátt í þeirri
vitundarvakningu sem hefur orðið
hjá sjómönnum um mikilvægi
öryggismála mörg undangengin
ár. Í samstarfsverkefninu stígum
við á vissan hátt skrefinu lengra í
öryggismálum en hefur verið gert.
Áhafnirnar sjá sjálfar um að meta
áhættu allra starfsstöðva um borð og
skoða verklag. Samhliða því er tekin
upp atvikaskráning þar sem óhöpp
og næstum því óhöpp eru skráð og
lagfæringar gerðar á verklagi eða
vinnuaðstöðu í framhaldinu ef þörf
krefur. Áhafnirnar sjá því sjálfar um
að bæta öryggi sitt og auka líkurnar á
að allir komi heilir heim segir Hlynur.
Árni bendir á að fyrir ekki svo ýkja
mörgum árum hafi enginn notað
hjálm við vinnu á dekki eða við
löndun. Í dag séu menn umsvifalaust
reknir af dekki séu þeir hjálmlausir.
Eins var það til að menn vildu lítið
ræða öryggismál eða leggja sig eftir
að læra að nota öryggisbúnaðinn
um borð eins og björgunarbáta. Það
var talið merki um að viðkomandi
væri sjóhræddur. Sem betur fer hafa
öryggismál sjómanna breyst mikið
undanfarin ár og almennt hefur orðið
viðhorfsbreyting um borð í skipunum.
Ef maður slasast þá á sér stað umræða
um slysið, hvernig hægt sé að bæta úr

til að slíkt komi ekki fyrir aftur og svo
framvegis. Áður var viðhorfið sjórinn
gefur og sjórinn tekur oft notað og
að slysin verði. Þessi viðhorf eru nú
sem betur fer með öllu horfin enda
óviðunandi. Það er okkar upplifun af
vinnunni með þeim útgerðum sem við
erum í samstarfi við segir Árni.

Skipulagt forvarnarstarf
Stjórnendur útgerðanna og sjómenn
taka virkan þátt í forvarnastarfinu og
vinna út frá fyrirfram skilgreindum
viðmiðum. Gerð er úttekt á
núverandi stöðu öryggismála, skipuð
öryggisnefnd um borð í skipunum,
sjómönnum kennt að meta hættur
í starfi sínu með gerð áhættumats
og tekin upp virk skráning á
atvikum sem leiða næstum því til
slyss um borð. Slík skráning gegnir
mikilvægu hlutverki í að bæta
öryggismenninguna og gerir mönnum
kleift að bæta úr áður en vinnuslysin
verða. Skipaður er öryggisstjóri í landi
sem sér um allt skipulag og eftirfylgni
s.s. gerð áhættumats, að atvikskráning
sé virk, starfsemi öryggisnefnda um
borð sé fullnægjandi og gerðar séu
úrbætur til að draga úr slysahættu.
Útgerðum hefur gengið vel að
innleiða nýja öryggismenningu og
fengið mikil og jákvæð viðbrögð,

bæði hjá sjómönnunum sjálfum
sem og stjórnendum. Allir sem að
samstarfinu koma eru sammála
um að aukin áhersla á öryggismálin
hafi eflt mjög öryggisvitund áhafna.
Jafnframt átta menn sig á hve
miklum árangri er hægt að ná með
litlum tilkostnaði með því að nýta sér
áhættumat og atvikaskráningu til að
bæta forvarnir og öryggismál.

Slysin gera boð á undan sér
Með reynslunni af forvarnarstarfinu
og skráningu atvika sem leiddu
næstum því til slyss kemur í ljós
að slysin gera boð á undan sér.
Skráningin gerir útgerðum því kleift
að bæta strax úr áður en óhapp
verður sem leiðir til vinnuslyss. Með
slíkum vinnubrögðum er hægt að
afstýra þjáningum og spara um leið
gríðarlega fjármuni vegna kostnaðar
sem hlýst af alvarlegum slysum
sjómanna.
Síðan haustið 2009 hafa yfir
500 atvik verið skráð hjá skipum
í forvarnarsamstarfi við VÍS og
samkvæmt þeim er mannleg hegðun,
þ.e. aðgæsluleysi, rangt verklag,
fljótfærni og þess háttar, aðalorsök
slysanna eða í 40% tilfella. Tæplega
fimmtungur stafar af falli og 16%
vegna bilunar í tækjabúnaði en athygli
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vekur að veður er einungis tilgreint
sem orsakaþáttur í 8% tilfella.
Jafnframt kemur í ljós að flest atvik
eiga sér stað á trolldekki, vinnsludekki
og í lest, sem er í samræmi við hvar
mestu hætturnar og atgangurinn er
um borð.

Framtíðarsýn í öryggismálum
sjómanna
Öryggismál snúast fyrst og fremst
um viðhorf og hegðun stjórnenda og
starfsmanna til þeirra. Öryggismál
úti á sjó eru á sameiginlega ábyrgð
stjórnenda útgerða og skipverja.
Mikilvægt er að allir staldri við og
temji sér ákveðinn hugsunarhátt og
verklag til að koma í veg fyrir slysin.
Framtíðarsýn VÍS er að vera öflugur
samstarfsaðili í að skapa nýja arfleifð
í öryggismálum sjómanna með ríkari
áherslu á öryggi og forvarnir bæði til
sjós og lands svo allir komi heilir heim
úr sinni vinnu.
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Sjómenn til hamingju með daginn!
-okkar vörur selja þína vöru

•
•
•
•
•

Kassar
Öskjur
Arkir
Pokar
Filmur

•
•
•
•
•
•
•
•

Skór
Stígvél
Vettlingar
Vinnufatnaður,
Hnífar
Brýni
Bakkar
Einnota vörur o.fl.

Vélreistur kassi

Handreistur kassi

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is
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Nýjar sumarbústaðalóðir og miklar
framkvæmdir í Hraunborgum
S

töðugt er unnið að endurbótum
og viðhaldi á þjónustumiðstöðinni
Hraunborgum, félagsheimili sjómanna
í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Metnaður stjórnenda staðarins er að
bjóða upp á fyrsta flokks aðstöðu fyrir
ferðafók og sumarbústaðaeigendur.
Um þessar mundir er verið að
úthluta sumarbústaðalóðum við
tvær götur og er heitt og kalt vatn
á svæðinu. Lóðirnar hafa löngum
verið eftirsóttar enda stutt frá
höfuðborgarsvæðinu eða um 70 km
og skammt að fara til margra þekktra
og vinsælla ferðamannastaða, s.s.
Þingvalla, Laugarvatns, Gullfoss,
Geysis, Skálholts, Flúða, svo einhverjir
séu nefndir.
Í Hraunborgum er vinsælt hjólhýsaog tjaldsvæði og þar hafa margir
ferðalangar áð við góða og fallega
gróðurvin og síðan notið fjölbreyttrar
og góðrar afþreyingar á vegum

staðarhaldara, sem leggja sig fram
um að veita gestum sínum sem besta
þjónustu.
Aðstaðan á tjald- og hjólhýsasvæði
Hraunborga er góð. Þar hafa gestir
aðgang að rafmagni og heitu og
köldu vatni. Þar var nýlega útbúið
salerni sem mætir þörfum fatlaðra.
Á svæðinu er minigolfvöllur sem
nýtur mikilla vinsælda, en hann var
allur endurnýjaður fyrir skömmu. Í
Hraunborgum er einnig að finna 9
holu par 3 golfvöll sem 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, sem gestir geta tengst.
Gestir Hraunborga geta stungið sér
til sunds í fyrsta flokks sundlaug með
eimbaði og þremur heitum pottum.
Þar er sannarlega
hægt að slappa af og
njóta lífsins. Í grennd
við sundlaugina
hefur verið sett
upp útsýnisskífa
þar sem hægt er að
skoða fjallahringinn
og næsta nágrenni
borganna á
skemmtilegan hátt,

enda væri landslagið lítils virði ef það
héti ekki neitt.
Hraunborgir eru kjörinn áningarstaður fyrir ferðamenn hvort sem þeir
tjalda þar til einnar nætur eða kjósa að
líta við til að skreppa í sund eða fara
hring á golfvellinum.
Félagsheimili sjómanna í
Hraunborgum er opið frá 26. maí til
14. ágúst 2012.
Afþreyingarmöguleikarnir eru
margvíslegir í Hraunborgum.
Sparkvöllur er á svæðinu,
körfuboltaaðstaða og í þjónustumiðstöðinni er hægt að spila billjard,
þythokkí, pílukast, leika sér í
fótboltaspili eða horfa á sjónvarpið.
Upplýsingar um lausar sumarbústaðalóðir og aðstöðuna í
Hraunborgum fást í síma 4864414 (netfang hraunborgir@
simnet.is), hjá Sjómannadagsráði
í síma 585-9301/585-9302 og
á vef Sjómannadagsráðs, www.
sjomannadagsrad.is/hraunborgir.
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Sigfús gaf

„Stjána bláa“
F

yrir réttum sjötíu árum sýndi
ungt og efnilegt tónskáld
sjómannastéttinni virðingarvott
með því að færa henni að gjöf lag
sem samið var sérstaklega í tilefni
af sjómannadeginum árið 1942.
Tónskáldið unga var enginn annar
en Sigfús Halldórsson, sem síðar
átti eftir að verða einhver ástsælasti
lagahöfundur þjóðarinnar. Hann

var þá aðeins 22 ára gamall. Í
ávarpi höfundarins, sem birtist í
Sjómannadagsblaðinu þetta sama
ár, má greina djúpa lotningu fyrir
störfum sjómanna í þágu lands og
þjóðar. Það er vel við hæfi að birta
ávarpið, nú 70 árum síðar, og fer það
hér á eftir ásamt með þakkarkveðju
frá stjórn Sjómannadagsins.

Ávarp höfundar
Sjómannadagurinn hefir frá því fyrsta verið sjómannastéttinni
til sóma. Dagur þessi hefir ekki einungis sameinað hugi
sjómannanna, hinna hraustu sona Íslands, heldur og alla hina
íslenzku þjóð. Hver einasti Íslendingur mun á þessum degi
beina athygli sinni að starfi hinna vösku sjómanna, og fyllast
hrifningu yfir þeirri þrotlausu sókn, sem þeir inna af höndum
fyrir land sitt og þjóð.
Þessum hetjum Íslands fylgja bjartar vonir um velgengni
í hinni hörðu baráttu við mislynd öfl náttúrunnar og hættur
hafsins. Þeim fylgja blessun og fyrirbænir allra, sem í landi
starfa. Sérstakelga á þessum degi fýsir marga að sýna
sjómönnum vott virðingar sinnar, og flytja þeim þakkir fyrir
þeirra óeigingjarna starf.
Sem vott slíkrar virðingar leyfi ég mér hér með að tileinka
sjómannadeginum 1942 þetta lag mitt við kvæðið „Stjáni blái“
eftir Magnús Stefánsson. Ég bæði veit og finn, að þetta er lítil
gjöf og að dagurinn og stétt sú, sem hún er tileinkuð, ættu það
fyllilega skilið, að hún væri bæði meiri og merkilegri, en ég bið
ykkur að taka viljann fyrir verkið og virða þetta á betri veg.
Sigfús Halldórsson.

Þakkarbréf Sjómannadagsráðs

Ræðst gegn verkjum

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A / A c t a v i s 1 1 9 0 6 0

Stjórn Sjómannadagsins þakkar af alhug hinu unga tónskáldi
virðulega gjöf og hlýleg ummæli í garð íslenzkra sjómanna.
Því er oft haldið fram, og sennilega ekki að ástæðulausu, að
hún sé þykkari hjá sjómönnum, en öðrum stéttum þjóðfélagsins,
skelin, sem að jafnaði skýlir tilfinningum þeirra og einkamálum.
Í baráttu sinni við Ægi hafa þeir tamið sér nauðsyn þess að
leggja höft á tilfinningar sínar, dylja harma sína og gleði bak við
hrjúft og óþjált yfirborð.
Þessi skapgerðareinkenni sjómanna hafa oft verið misskilin
og sjálfur kjarninn dæmdur um of eftir gervihjúp þeim, sem um
hann lykur. En þeir, sem kunnugir eru sjómönnum, vita þó ofur
vel, að undir yfirborðinu leynast heitar tilfinningar, einlægar í
þeirra garð, er sýna þeim vináttu og skilning.
Með gjöf þeirri, sem að ofan getur, og hinum hlýlegu
vinarorðum, sem henni fylgja af hálfu gefandans, hefir hann
valið sér þá leið, sem stytzt er og öruggust inn að hjarta
sjómannsins – leið samúðar og vinarþels.
Sjómennirnir verða sjálfsagt ekki háværir í þakklæti sínu að
þessu sinni fremur en vant er, en gefandinn má vera þess fullviss,
að þótt ýmsa þeirra bresti að sjálfsögðu hæfileika og þekkingu
til að dæma um gildi tónverksins frá listrænu sjónarmiði, verður
vinarþelið, sem á bak við það liggur hjá höf., ekki misskilið
af sjómönnum. Fyrir áhrifum þess munu hugir þeirra standa
opnir í kvöld, er lagið hljómar í fyrsta sinn frá hátíðarhöldum
Sjómannadagsins, sungið af
fjölmennum karlakór. Megi
áhrif þess þakklætis, sem
þá verður beint til gefandans
frá íslenzkum sjómönnum,
verða honum í framtíðinni til
giftu og blessunar.

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið paracetamól - 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og
hitalækkandi lyf, m.a. notað við höfuðverk, tannverk og tíðaverk. Paratabs er einnig notað við sótthita, t.d. af
völdum inflúensu og umgangspesta. Skömmtun: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára (>40 kg) 1–2 töflur á 4–6
klst. fresti, mest 8 töflur á sólarhring eða 4000 mg. Börn, 7–12 ára (25–40 kg), ½–1 tafla á 4–6 klst. fresti, mest 4
töflur á sólarhring eða 2000 mg. Börn, 3–7 ára (15–25 kg), ½ tafla á 4–6 klst. fresti, mest 4 sinnum á sólarhring
eða 1000 mg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki
að nota Paratabs. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi. Einstaklingar með
áfengisvandamál skulu ekki nota Paratabs án samráðs við lækni og alls ekki samhliða neyslu áfengis. Paratabs
á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda paracetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en ráðlagðir
hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Lyfið má ekki nota ef um
lifrarsjúkdóm er að ræða. Meðganga og brjóstagjöf: Engin þekkt áhætta er af notkun parasetamóls á
meðgöngu. Parasetamól skilst út í brjóstamjólk en hættan á áhrifum á barnið er ólíkleg við ráðlagða skammta.
Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt,
helst er að nefna ofnæmi, útbrot og lifrarskemmdir. Lifrarskemmdir við notkun parasetamóls hafa komið fram í
tengslum við misnotkun áfengis, eins getur langvarandi notkun parasetamóls valdið nýrnaskemmdum. Lesið
vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. September 2011.
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Björgunarskip Slysavarnafélagsins Landsbjargar:

Um hundrað útköll á ári
S

lysavarnafélagið Landsbjörg rekur
14 björgunarskip sem staðsett
eru í Vestmannaeyjum, Grindavík,
Sandgerði, Hafnarfirði, Reykjavík,
á Rifi, Patreksfiriði, Ísafirði,
Skagaströnd, Siglufirði, Raufarhöfn,
Vopnafirði, Norðfirði og á Höfn.
„Björgunarskipin eru mönnuð
sjálfboðaliðum sem jafnframt eru í
björgunarsveitunum á stöðunum,“
segir Sigurður Viðarsson, starfsmaður
á björgunarsviði Slysavarnafélagsins
Landsbjargar. „Margir eru reyndir
sjómenn í þessum sjávarplássum og
okkur hefur gengið vel að manna
björgunarskipin. Vanalega eru fjórir til
sex í áhöfn; það er reynt að hafa aldrei
færri en fjóra og aldrei fleiri en sex.“
Landsbjörg fær m.a. styrk frá
ríkinu til að mæta rekstrarkostnaði
við úthald skipanna auk þess sem
félagasjóðir Landsbjargar standa

straum af kostnaðinum. „Auk þess
skipta þjónustuverkefni bátanna
miklu máli en fyrir þau fáum
við greitt, t.d. þegar við sækjum
vélaravana báta of fleira. Þá fáum við
fyrir t.d. olíukostnaði. Annars rukkum
við ekki fyrir þjónustuna.“
Sigurður segir að rekstur skipanna
hafi víðast hvar gengið ágætlega
en þörf sé á meira rekstrarfé vegna
nokkurra skipa. „Það er einfaldlega af
því að þau eru gömul og þurfa meira
viðhald. Elsta skipið í rekstri var
smíðað 1976 en það yngsta árið 1990.“

Fleiri útköll yfir sumartímann
Útköllin hafa í gegnum árin verið
af ýmsum toga; allt frá minniháttar
vélarbilunum í bátum og upp í
alvarleg sjóslys og leitir að týndum
sjómönnum. „Sem betur fer hefur
alvarlegum slysum snarfækkað á

Útköll Landsbjargar á ári

síðastliðnum 20 - 30 árum en flest
útköll eru vegna bilaðra báta. Þá eru
nokkur útköll árlega þar sem bátar
hafa dottið út úr tilkynningaskyldu og
þá hefur vaktstöð siglinga óskað eftir
eftirgrennslan.“
Útköll árið 2011 voru 108 en
undanfarin ár hafa útköll verið öðru
hvoru megin við hundrað á ári. „Við
erum með samantekt yfir fjölda
útkalla en það var fyrir tveimur
árum sem við gátum farið að skoða
nákvæmlega hvers eðlis útköllin voru.“
Sigurður segir að fjöldi útkalla
aukist venjulega yfir sumartímann
og að það tengist strandveiðunum að
einhverju leyti. „Það má hins vegar
ekki gleyma því að þá eru miklu fleiri
frístundabátar á sjó.“

Í þokkalegu standi
Markmið með rekstri
björgunarskipanna er að auka öryggi
sjófarenda við Ísland. „Rekstrarfé fyrir
skipin fjórtán er 50 milljónir króna á
ári en kostnaður hefur margfaldast
síðustu ár - olíukostnaður, vinna og
viðhaldskostnaður - en við höfum
alltaf sama pening milli handanna ár
eftir ár til þess að reka öll skipin. Við
þurfum töluvert meira fjármagn ef
vel á að vera. Við höfum getað haldið
skipunum í þokkalegu standi en við
höfum svo sem ekki getað gert meira
en það.“

Sigurður Viðarsson. „Sem betur fer hefur alvarlegum slysum
snarfækkað á síðastliðnum 20 - 30 árum en flest útköll eru
vegna bilaðra báta.“
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Loðnuvinnslan hf.

LÖNDUN ehf.
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Opið hús á Hrafnistu í
Reykjavík á sjómannadaginn

O

pið hús verður á
Hrafnistu í Reykjavík
á sjómannadaginn, 3. júní
frá kl. 13 til 16. Meðal þess
sem boðið verður uppá má
nefna handverkssýningu
heimilismanna og sölu muna.
Hljómsveitin Þoka kemur
og spilar og syngur fyrir
heimilismenn og messa verður
á Helgafelli, þar sem félagar
úr kór Áskirkju syngja ásamt
sönghóp Hrafnistu. Í messunni,
þar sem sr. Svanhildur Blöndal
prédikar og þjónar fyrir
altari, mun Viðar Gunnarsson
syngja einsöng og starfsmenn
Landhelgisgæslunnar lesa
ritningarlestra. Að lokum kemur
Lúðrasveit Reykjavíkur kl. 15 og
spilar í garði Hrafnistu ef veður
leyfir. Þess má geta að lokum að
handverkssýning og sala muna
heimilismanna verður einnig
opin mánudaginn 4. júní milli
kl. 9 og 16.
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Afltækni ehf
Aðalbjörg ehf
Afa fiskur ehf
Aðal Pípulagnir
Afl Starfsgreinafélag Austurlands
Brim
Dalvíkurbyggð -hafnar
Efnamóttakan
Elcon
Fiskiðjan Íslandssaga
Fiskiðjan Bylgja .is
Frostfiskur
G P G fiskverkun ehf
Garðabær
Gjögur hf.
Grundarfjarðarhöfn

Gullberg ehf
Gúmísteypan Þ Lárusson
Hafnarjóður Dalvíkurbyggðar
Hafnarsj. Þorláksh.
Hafnarsjóður Skagafjarðar
Hafnir Ísafjarðarbæjar
Hafransóknarst.
Hnýfill ehf
Hvalur hf
Ingimundur hf
Klavi Grundatangahöfn
Marás
MD vélar hf
Oddi
Ragnar og Ásgeir ehf
Reykjaneshöfn

Runólfur Hallfreðsson ehf.
Sandgerðishöfn
Sámur hf.
Segull hf.
Sendibílalausnir ehf
Siglufjarðarhöfn
Síldarvinnslan hf
Sjómanna og Vélstjf. Grindavíkur /
V1 á reikninginn
Sjómannaf. Hafnarfj.
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjómannasamband íalands
Sjóvélar
Skipatækni.ehf
Skipaþjónusta Einars
Slippurinn Akureyri ehf

Stakkavík ehf
Súðavíkurhöfn
Tálknarfjarðarhöfn
Útgerð Kristins J Friðþjófssonar
Verkalýðs og Sjómannafélag
Bolungarvíkur
Vestmannaeyjahöfn
Vélsmiðja Orms og Víglundar
Vinnslustöðin hf
Vísir félag skipstj suðurnes
Þórsnes hf
Islenska Umboðssalan
Langanesbyggð Bakkafirði
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Aðalmatsalurinn á Hrafnistu
gengur í endurnýjun lífdaga
Kaffitería opin almenningi opnar í ágúst

S

egja má með sanni að aðalmatsalurinn á Hrafnistu
í Reykjavík muni ganga í endurnýjun lífdaga sinna
í ágúst eftir þær gagngeru breytingar sem þá lýkur á
salnum. Verið er að breyta matsalnum í kaffiteríu með
setustofu, þar sem seldar verða veitingar. Kaffiterían
verður opin öllum, en mun ekki síst auka möguleika
heimilisfólks til að taka á móti aðstandendum og
vinum í því skyni að setjast niður í hlýlegu umhverfi
og borða saman.
Matsalnum var lokað síðla liðins vetrar þegar hafist
var handa um endurnýjun hans, en þá hafði hann
verið í nær óbreyttri mynd frá opnun árið 1957 þegar
Hrtafnista í Reykjavík tók til starfa.
Hugmyndafræðin í starfsemi hjúkrunarheimila
hefur þróast jafnt og þétt samfara breytingum
í áherslum samfélagsins um aðbúnað aldraðra.
Þannig eru nú eingöngu einbýli á Hrafnistu í stað
tveggja manna herbergja eða jafnvel fjögurra manna
herbergja eins og alsiða var á öldrunarheimilum
landsmanna fyrir ekki svo ýkja mörgum árum.
Sömuleiðis hefur dregið úr hlutverki stórra
sameiginlegra matsala á heimilunum með aukinni
áherslu á litlar heimilislegar einingar á einstökum
deildum, þar sem færri koma saman til að snæða
saman í ró og næði.
Áætlaður heildarkostnaður við breytingar á
matsalnum er um 90 milljónir króna. Um yfirstjórn
hönnunar að breytingunum sáu THG arkitektar, en
alls koma níu fyrirtæki, verkfræðistofur og verktakar,
að framkvæmd breytinganna.
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Rannveig Guðmundsdóttir, stjórnarformaður
Framkvæmdasjóðs aldraðra og fyrrv. ráðherra, og Sigurður
Á. Sigurðsson, forstjóri Happdrættis DAS, vígðu anddyrið
í september á síðasta ári. Að lokinni vígslu var boðið uppá
skoðunarferð um heimilið og þótti mörgum fróðlegt að sjá
þá byltingu sem orðið hefur á aðstöðu íbúanna eftir þær
gagngeru endurbætur á húsnæðinu sem unnið hefur verið
að frá 2007.

N

ýtt og stórglæsilegt anddyri hefur verið
tekið í notkun hjá Hrafnistu í Reykjavík,
stærsta öldrunarheimili landsins. Kostnaður
við breytingar anddyrisins nam rúmum
100 milljónum króna sem fjármagnaðar
voru með framlagi frá Happdrætti DAS
og Framkvæmdasjóði aldraðra. Rannveig
Guðmundsdóttir, stjórnarformaður
Framkvæmdasjóðs aldraðra og fyrrv.
ráðherra, og Sigurður Á. Sigurðsson, forstjóri

Glæsilegt anddyri vígt
á Hrafnistu í Reykjavík

Happdrættis DAS, vígðu anddyrið að
viðstöddum fjölda gesta, en að því loknu var
boðið uppá skoðunarferð um heimilið.
Framkvæmdir við anddyrið eru hluti og
framhald af þeim breytingum, sem staðið hafa
yfir frá 2007 á húsnæði Hrafnistu í Reykjavík,
en elsti hluti þess er frá 1957. Áætlaður
heildarkostnaður við breytingar er áætlaður um
tveir milljarðar króna þegar þeim lýkur á næsta

ári. Það voru THG arkitektar, sem hönnuðu
breytingarnar. Aðalverktaki var Afltak hf., en
alls komu 15 fyrirtæki að framkvæmdunum
með um 60 starfsmenn. Þess má geta að
lokum að húsgögn í anddyrinu voru hönnuð
af Syrusson hönnunarhúsi. Hluti þeirra var
sérhannaður í savinnu við Hrafnistu með tilliti
til þarfa aldraðra án þess þó að slá af kröfum
um nýtískulegt útlit, enda myndu þau sóma sér
vel á hvaða 6 stjörnu hóteli sem er.
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Dagskrá Sjómannadagsins
í Hafnarfirði
Að vanda verður mikið um dýrðir í Hafnarfirði
á Sjómanndaginn enda fjöldi skemmtilegra
atriða í boði sem bæjarbúar taka virkan þátt í.
Metnaðarfull dagskrá dagsins er sem hér segir:
  
Kl. 10 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur við Hrafnistu.
Kl. 10.30 Blómsveigur lagður að minnisvarða um
horfna sjómenn við Víðistaðakirkju.
Kl. 11 Sjómannamessa í Fríkirkjunni í Hafnarfirði.
Kl. 13-16 Hátíðardagskrá við smábátahöfnina
(Flensborgarhöfn við Óseyrarbryggju):
Kl. 13-16 Skemmtisigling, lagt af stað á hálftíma
fresti. Frítt á sjóinn.
Kl. 14 Setning hátíðar: Karel Karelsson.
Ávarp frá Hraunprýði, slysavarnardeild kvenna.
Ávarp sjómanna.
Heiðrun sjómanna.
Lúðrasveit Hafnarfjarðar spilar fyrir hátíðargesti.
Krakkar, krákur og kartöflugarðar.
Atriði úr Ævintýrum Múnkhásens.
Kvennakór Hafnarfjarðar.
DAS-bandið dillar gestum í leikandi léttan dans við
harmonikkuleik.
Einar Mikael töframaður sýnir magnaðar
sjónhverfingar sem aldrei hafa sést á Íslandi áður!
Listflug Björns Thoroddsen yfir höfninni.
Kappróður, fjöldi sveita keppir um hinn eftirsótta
bikar.
Björgunarsveit Hafnarfjarðar sviðsetur
björgunaraðgerð og sýnir búnað sveitarinnar.
Björgunarsveitin verður með leiktæki á svæðinu;
hoppukastala, kassaklifur, björgunarstól (aparólu),
koddaslag og kararóður – endilega munið eftir
þurrum fötum og handklæði.
Kafarar í Björgunarsveit Hafnarfjarðar ætla að
sækja furðuverur úr undirdjúpunum við Hafnarfjörð
og sýna í körum á hafnarbakkanum.
Opið hús verður hjá Siglingaklúbbnum Þyti,
Strandgötu 88.
Unglingadeildin Björgúlfur mun selja
Sjómannadagsmerkið og verður slysavarnardeildin
Hraunprýði með kaffisölu við höfnina.
Gestum Sjómannadagsins í Hafnarfirði verður boðið
upp á fiskisúpu og að smakka á hvalkjöti.
Myndirnar frá Sjómannadeginum í Hafnarfirði tók Guðni Gíslason/
Fjarðarpósturinn.
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Sjómannadagsráð
mótmælir
tómlæti
Reykjavíkurborgar
Eftirfarandi ályktun var samþykkt á
aðalfundi Sjómannadagsráðs 2012.:
Aðalfundur Sjómannadagsráðs,
haldinn 29. maí 2012, minnir
borgaryfirvöld á að Reykjavík er
einn af stærstu útgerðarstöðum
landsins. Tómlæti ráðamanna
höfuðborgarinnar gagnvart útgerð,
sjómönnum og fiskverkafólki er
algjört.
Með þeim öfluga sjávarútvegi
sem enn er ástundaður frá
höfuðborginni hafa dágóðar
útsvarstekjur skilað sér til
sameiginlegra þarfa Reykvíkinga.
Þá er sem stefna stjórnar
Faxaflóahafna gangi út á að
fjarlægja útgerð og fiskvinnslu
frá gömlu höfninni í Reykjavík
ásamt öllum þeim þúsunda
atvinnutækifærum sem þessari
starfsemi tengjast.
Áhugi hafnarstjórna beinist
fyrst og fremst að uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis og veitingahúsa þar
sem eðlileg hafnarstarfsemi fer nú
fram.
Að lokum minnir fundurinn
borgaryfirvöld á að það var
starfsemi sjávarútvegsins öðrum
fremur sem breytti Reykjavík úr bæ
í borg.
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Þjónustu- og
öryggisíbúðir
Naustavarar
N

austavör, dótturfyrirtæki Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar,
á fjölda þjónustu- og öryggisíbúða á
höfuðborgarsvæðinu fyrir 60 ára og eldri.
Um er að ræða íbúðir í fjölbýlishúsum sem
staðsettar eru við Brúnaveg í Reykjavík,
við Hraunvang í Hafnarfirði og Boðaþing í
Kópavogi. Öðru hverju losna íbúðir til útleigu
og er þá gott að hafa skráð sig á biðlista hjá
Sjómannadagsráði.
Allar íbúðir Naustavarar eru af vönduðustu
gerð og með því besta sem eldri borgurum
býðst hér á landi. Þær eru sérstaklega hannaðar
með þarfir eldri borgara í huga og standa allar
í næsta nágrenni við Hrafnistuheimili, þaðan
sem innangengt er á milli.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Til sölu um allt land til styrktar

Slysavarnarkonum og Slysavarnarskóla sjómanna

Fæst í

2

Diskar

Heimildamynd ásamt aukaefni
Geisladiskur með úrvali laga Roðlaust og beinlaust

Örfáar lausar íbúðir í Boðaþingi
Nýjasta viðbótin í íbúðaflóru Naustavarar er
í Boðaþingi í Kópavogi. Við Boðaþing 24 hafa
nú þegar verið byggðar 48 íbúðir í 5 hæða
fjölbýlishúsi með lyftu. Þar eru núna örfáar
þriggja herbergja íbúðir lausar til útleigu.
Úthlutun hafin í Boðaþingi 22
Við Boðaþing 22 eru nú að hefjast
lokframkvæmdir við alls 47 íbúðir og er stefnt
að verklokum í byrjun apríl 2013. Um er að
ræða 26 tveggja herbergja íbúðir í tveimur
stærðflokkum og 21 þriggja herbergja íbúð
í tveimur stærðarflokkum. Íbúðirnar eru
glæsilegar í alla staði, með yfirbyggðum

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

svölum og góðu útsýni. Stærstu íbúðirnar eru
endaíbúðirnar. Byrjað er að úhluta íbúðum í
Boðaþingi 22.

Kynntu þér kostina í Boðaþingi
Handan götunnar við Boðaþing eru Hrafnista
og þjónustumiðstöðin Boðinn, þar sem boðið
er uppá fjölbreytta og góða þjónustu. Þar er
m.a. glæsileg innisundlaug sem íbúar Hrafnistu
og þjónustu- og öryggisíbúðanna hafa aðgang
að.
Sem lengst á eigin vegum
Markmiðið með byggingu þessara vönduðu
öryggis- og þjónustuíbúða er að gera eldra
fólki kleift að búa sem lengst á eigin vegum
í sérhönnuðum sérbýlum en njóta um leið
þess mikla öryggis sem fylgir nálægðinni við
Hrafnistuheimilin, þar sem aðgangur er að
fjölbreyttri þjónustu. Nægir í því sambandi að
nefna aðgang að þjónustu hjúkrunarfræðinga,
öryggisvöktun, skemmtilegt tómstunda- og
félagsstarf, svo sem hannyrðir, tálgun og fleira,
aðgang að sundlaug, íþróttasal með tækjum,
púttvöll, matsal og ýmsu fleiru.
Kynntu þér málið
Upplýsingar um öryggis- og þjónustuíbúðir
Naustavarar eru veittar í síma 585 9301 og á
www.hrafnista.is. Einnig má senda fyrirspurn á
netfangið asgeir@hrafnista.is.
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Óskum sjómönnum
til hamingju með daginn

Stórkaup þjónar landinu öllu, Stórum Sem Smáum
komdu í Stækkandi hóp viðSkiptavina
við erum með koStinn fyrir þig

Faxafen 8 • Sími 567 9585 • www.storkaup.is • storkaup@storkaup.is
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S

jóminjasafnið Víkin gegnir miklu
menningarhlutverki og á Hatíð hafsins í ár
verða opnaðar fjórar sýningar í safninu, þrjár
ljósmyndasýningar og ein útskurðarsýning. Allar
tengjast þær sjómennsku og hafinu á einn eða
annan hátt.
Auk þess að opna þessar athyglisverðu
sýningar hefur fastasýning safnsins verið
uppfærð og endurbætt. Það er því full ástæða til
þess að heisækja Sjóminjasafnið og skoða hvað
það hefur upp á að bjóða.

Ljósmyndasamkeppni sjómanna
Sjómannablaðið Víkingur stendur árlega fyrir
ljósmyndasamkeppni sjómanna. Keppnisreglur
eru þær að allar myndir þurfa að vera teknar af
sjómönnum. Myndefnið má vera hvort heldur
sem er myndir teknar um borð eða í landi.
Keppnin er tvíþætt, þ.e.a.s. landskeppni og
Norðurlandakeppni, þar sem danskir, sænskir,
norskir, finnskir og íslenskir sjómenn taka
þátt. Þær myndir sem nú eru sýndar í Víkinni
voru framlag Íslands á Norðurlandakeppninni
sem fram fór í Helsinki s.l. vor. Þar hreppti
mynd Sigurbjörns Ragnarssonar annað sætið.
Myndirnar gefa skemmtilega innsýn í hugarheim
sjómanns dagsins í dag.

Fjórar sýningar í Sjóminjasafninu
Frá miðum til markaða
Ljósmyndasýning Kristins Benediktssonar
Myndirnar sýna á skemmtilegan og lifandi
hátt það ferli sem á sér stað frá því að fiskur er
veiddur þangað til hann er komin á markaði
erlendis. Myndirnar hefur Kristinn tekið
undanfarin ár úti á sjó, um borð í skipum og
bátum frá Grindavík auk þess að hafa myndað
fiskvinnslufólk í Grindavík og á fiskmarkaðnum
í Barcelónaborg þar sem verið er að selja saltfisk.
Myndirnar sýna þverskurð af sjómennsku,
vinnslu á saltfiski og öðrum gæðaafurðum sem
framleidd eru á sjó og landi auk þess að gefa
innsýn í hvert afurðirnar fara á erlenda markaði.
Kristinn Benediktsson nam ljósmyndun
í lok sjöunda áratugar síðustu aldar
hjá Ljósmyndastofu Þóris og vann hjá
Morgunblaðinu með náminu auk nokkurra
ára á eftir eða samtals í 10 ár. Árið 1976 fór
Kristinn að taka myndir markvisst úti á sjó
fyrir tímaritið Sjávarfréttir sem þá var gefið
út og var forveri Fiskifrétta. Um árabil bjó
Kristinn í Grindavík þar sem hann starfaði við
verkstjórn í saltfiskverkun auk þess sem hann
stundaði sjómennsku í nokkur ár. Hann nýtur
góðs af þeirri reynslu í dag þegar hann vinnur

í blaðamennsku og sinnir ljósmyndun, þar
sem viðfangsefnin tengjast sjávarútveginum,
undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar.

Hafið í fókus
Fókus , félag áhugaljósmyndara, sýnir
ljósmyndir í Víkinni
Fókus, félag áhugaljósmyndara, stendur
reglulega fyrir ljósmyndasýningum fyrir
félagsmenn sína. Að þessu sinni er þemað hafið.
Fókus var stofnað árið
1999. Félagið er opið
öllum áhugamönnum
um ljósmyndun, jafnt
byrjendum sem lengra
komnum. Markmið
félagsins er að skapa
vettvang fyrir félagsmenn
til að sinna ljósmyndun.
Til þess að framfylgja
þessu markmiði er
farið í ljósmyndaferðir,
haldnar ljósmyndasamkeppnir, ljósmyndasýningar og fræðsluerindi
um ljósmyndun. Einnig
eru reglulegir félagsfundir

haldnir þar sem félagar hittast, skoða myndir,
ræða saman um ljósmyndun og bera saman
bækur sínar. Fókus heldur úti öflugri heimasíðu
þar sem skoða má fjölda mynda og nálgast
upplýsingar um félagið, sjá www.fokusfelag.is

fyrir þróunarhjálp Norðamanna og Svía í ýmsum
löndum Afríku, við kennslu í sjómennsku og
veiðafæranotkun. Rekaviðurinn og Lúkas eiga
það sameiginlegt að hafa víða farið um heimsins
höf en að lokum liggja leiðir þeirra saman í
fjörunni heima á Ströndum.

Útskurður Lúkasar Kárasonar
Lúkas Kárason stýrimaður sýnir útskurð í Betri
stofunni. Lúkas nýtir rekavið af Ströndum,
sínum æskuslóðum, í allan sinn útskurð. Í
viðnum leynast oft
skemmtilegar og skrítnar
verur sem Lúkasi tekst
að laða fram af einstakri
lagni. Lúkas er fæddur
árið 1931 að Neðstalandi
í Öxnadal en fluttist
barnungur með móður
sinni að Drangsnesi á
Ströndum og ólst þar
upp. Lúkas fór á sjóinn
snemma og varð það hans
starfsvettvangur. Hann
lauk skipstjórnarprófi
árið 1964 og stundaði
eftir það sjósókn víða um
heim. Einnig vann hann

Saltkaup hf. • Cuxhavengata 1 • 220 Hafnarfjörður
Sími: 560 4300 • www.saltkaup.is
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Hátíð hafsins á Granda
– í Reykjavík 2.-3. júní
V

ið höfnina slær hjarta hvers
bæjar og er Reykjavík engin
undantekning þar á. Þar var löngum
landað silfri hafsins og öðrum
aflaverðmætum. Margt hefur breyst
í tímans rás en nú sem aldrei fyrr
iðar Reykjavíkurhöfn af margvíslegu
lífi. Þar má nú finna Sjóminjasafnið
Víkina, Björgunarsveitina Ársæl,
fiskvinnslufyrirtæki, netagerðir,
fjölbreytta ferðaþjónustuaðila,
vinnustofur listamanna, veitingastaði
og fjölmörg fyrirtæki sem tengjast
hafinu á einn eða annan hátt og taka
þátt í að hylla það á Hátíð hafsins.
Faxaflóahafnir og Sjómannadagsráð
standa fyrir hátíðinni sem nú er
haldin í 14. sinn. Hátíð hafsins er
fjölskylduhátíð sem leggur áherslu á
fróðleik um hafið og matarmenningu
hafsins í bland við góða skemmtun.

Lostæti hafsins
Hafið er matarkista og frá upphafi
Íslandsbyggðar höfum við sótt
þangað björg í bú. Á Hátíð hafsins
í ár leggjum við áherslu á síld og
makríl en saman skila þessar tvær
tegundir langmestum verðmætum
útfluttra sjávarafurða. Síldina
þekkja flestir en makríllinn er ný
og spennandi afurð og verða þessar
tvær tegundir matreiddar af mikilli
kunnáttu fyrir hátíðargesti með
aðstoð sérfræðinganna Ingvars
Ágústssonar, Úlfs Bergmann og
Sveins Kjartanssonar. Úlf útbýr
fjórar tegundir af síldarréttum og
listakokkurinn Sveinn hjá Fylgifiskum
ber fram sitt einstaka makrílsalat.
Síldin og makríllinn eru ekki algeng
á borðum landans og lítil neysluhefð
er á þeim. Þessu vilja skipuleggjendur
hátíðarinnar breyta og vonast til þess
að sem flestir þiggi bragðgóða bita
af lostæti hafsins á Grandanum um
Sjómannadagshelgina.
Í gömlu verbúðunum á Granda
blómstar öflugt menningarlíf. Þar

taka fjölmargir listamenn, hönnuðir
og fyrirtæki þátt í Hátið hafsins
með bátasmiðju, hnútakennslu,
fiskagerð úr ýmsu hráefni, sýna lifandi
ferskvatnsfiska og margt fleira.

Á sjó
Hátíðin fer ekki einungis fram á landi
heldur einnig á sjó. Gestum býðst að
ganga um borð og skoða varðskipið
Þór og glæsilega færeyska kútterinn
Westward Ho, kayakræðarar leika
listir sínar, boðið verður upp á
lundaskoðunarferðir, siglingar með
gömlum eikarbát og Viðeyjarferjan
siglir frá Grandagarði í tilefni
hátíðarinnar.
Sæbjörgin, skólaskip
Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, fer í þrjár
sjóræningjasiglingar
á laugardeginum, kl.
14, 15 og 16. Áhöfn
Sæbjargar klæðist
sjóræningjabúningum og
hvetur gesti, stóra sem
smáa, til þess að gera hið
sama! Börnin geta tekið
þátt í föndursmiðju fyrr
um daginn og búið til sína
eigin sjóræningjahatta og
leppa til þess að taka með
í siglinguna.
Furðufiskasýning
Hin sívinsæla fiskasýning
Hafró verður á sínum
stað en hún hefur verið
eitt helsta aðdráttarafl
hátíðarinnar um árabil.
Yfir 100 fisktegundum
er komið fyrir í körum
eftir endilöngum
Grandagarðinum og
litlir puttar geta potað í, skoðað og
fræðst um fiskana í sjónum umhverfis
landið okkar. Beinhákarlinn vakti
verðskuldaða athygli í fyrra og
sérfræðingarnir hjá Hafró bjóða okkur
án efa upp á eitthvað spennandi í ár.
Á útisviðinu verður fjölbreytt og
skemmtileg dagskrá. Meðal annars
stíga á stokk þau Þröstur Leó og
Gói, Sigríður Thorlacius, Guðrið
Hansdóttir, Retro Stefson, Sirkus
Íslands og Valdimar.

Veður í síma
www.vedur.is

902 06 00
m.vedur.is
Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Þjónustumiðstöð við Sléttuveg í Fossvogi
Borgarstjóri Reykjavíkur,
Jón Gnarr, og formaður
Sjómannadagsráðs,
Guðmundur Hallvarðsson,
við undirritun samningsins.

R

eykjavíkurborg og
Sjómannadagsráð Reykjavíkur
og Hafnarfjarðar undirrituðu
á síðasta ári þjónustusamning
um byggingu og rekstur
þjónustumiðstöðvar fyrir eldri
borgara við Sléttuveg í Fossvogi í
Reykjavík. Stefnt er að því að hefja
byggingaframkvæmdir á þessu ári.
Á undanförnum árum hefur
íbúðamagn fyrir eldri borgara

aukist jafnt og þétt við Sléttuveg.
Samningurinn við Reyjavíkurborg
gerir ráð fyrir að Sjómannadagsráð
byggi og starfræki á svæðinu, m.a.
undir merki Hrafnistu, þjónustuog öryggisíbúðir, hjúkrunarheimili
og þjónustukjarna sem meðal
annars er ætlaður öllum eldri
borgurum við Sléttuveg. Með
uppbyggingunni er leitast við
hafa á einum stað allar tegundir

íbúðaforma fyrir eldri borgara
og bjóða þannig upp á alhliða
þjónustu og að láta hana fylgja
einstaklingum eins og stuðningur
við þá krefst hverju sinni.
Naustavör, dótturfyrirtæki
Sjómannadagsráðs, mun byggja
eitt hundrað þjónustu- og
öryggisíbúðir við Sléttuveg og
leigja þær eldri borgurum, 60 ára
og eldri, en Naustavör á og rekur

fjölda slíkra íbúða í Reykjavík,
Kópavogi og Hafnarfirði.
Samningurinn gerir ennfremur
rað fyrir að Félagsbústaðir hf.,
fyrir hönd Reykjavíkurborgar, leigi
tuttugu íbúðir af þeim hundrað
íbúðum sem byggðar verða.

lágt verð
- alla daga

BÚÐU BETUR. BORGAÐU MINNA.
Með verðvernd BYKO tryggjum við þér að hjá okkur fáir þú vörur á
lægsta mögulega verði.
Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða sambærilega vöru
auglýsta ódýrari annars staðar, innan 20 daga, endurgreiðum við
þér mismuninn og 10% af honum að auki. Sjá nánar á www.byko.is
Í 50 ár hefur BYKO lagt sig fram við að bjóða Íslendingum allt til
heimilisins. Sérfræðingar okkar leiðbeina þér varðandi allar framkvæmdir og veita góð ráð varðandi allt sem viðkemur heimilinu.
Okkar markmið er að bjóða viðskiptavinum okkar lágt verð alla daga.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægsta verðið. Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða sambærilega vöru auglýsta ódýrari annars staðar,
innan 20 daga, endurgreiðum við þér mismuninn og 10% af honum að auki! Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is
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Sveinn Kjartansson. „Fólk er orðið miklu opnara og jákvæðara fyrir öðrum
fisktegundum heldur en ýsu og er orðið forvitnara um aðrar tegundir heldur
en það var.“

F

ylgifiskar er sérverslun með
sjávarafurðir auk þess sem þar er
boðið upp á tilbúna fiskrétti sem hægt
er að borða á staðnum eða taka með.
Úrvalið er fjölbreytt og þegar Sveinn
Kjartansson, matreiðslumaður og einn
af eigendum Fylgifiska, er spurður út
í fiskneyslu landans segir hann að allt
sé á réttri leið með aðrar tegundir en
ýsu sem hefur verið einna algengasti
fiskur á borðum landsmanna í
gegnum árin.
„Fólk er orðið miklu duglegra að
borða aðrar fisktegundir en ýsu. Við
í Fylgifiskum erum dagsdaglega með
um 30 fiskrétti í borðinu til sölu og
einn af þeim er ýsa en svo eru kannski
þrír steinbítsréttir, þrír þorskréttir
og tveir karfaréttir. Reynsla mín
er sú að yngri kynslóðin, sú allra
yngsta, sér engan mun á þessum
hvítu fisktegundum. Sum okkar
sem erum eldri vildum ekki borða
þorsk og borðuðum frekar ýsu og við
höldum okkur svolítið við það; sum
okkar höfum kannski áhrif á yngri
kynslóðina í þessu efni. Þetta er samt
að breytast mjög mikið. Fólk er orðið
miklu opnara og jákvæðara fyrir
öðrum fisktegundum heldur en ýsu og
er orðið forvitnara um aðrar tegundir
heldur en það var.“

fiskneysla er á undanhaldi.
Ég hef unnið við sjónvarpsþættina
„Fagur fiskur“ og er sagt að það hafi
mikil áhrif að sýna fram á að fiskur
sem neysluvara sé víst spennandi
valkostur; að það sé töff að borða fisk
ef svo má segja. Það þarf að halda
orðspori fisksins hátt á lofti og þá er
gott að vera með hátíð eins og „Hátíð
hafsins“ til að fólk skoði alls konar fisk
á bryggjunni og smakki fisk sem það
hefur ekki smakkað áður.“
Sveinn nefnir líka skyndibita.
„Hinn raunverulegi skyndibiti úr
sjávargeiranum er óplægður akur. Það
væri spennandi að sjá hvað við gætum
gert í því en það er hlutur sem hefur
ekki verið byrjað á að neinu marki.“

Skyndibiti úr sjávargeiranum
Sveinn segir að búnir séu til
framúrstefnulegir fiskréttir á
veitingahúsum landsins handa
gestum staðanna. „Það er stig á
milli neytandans, sem kaupir fisk í
fiskbúðum, og veitingahúsanna. Í
byrjun var það svolítil upplifun hjá
okkur í Fylgifiskum að við þyrftum
að klæða fiskinn í mikið krydd til að
plata hann ofan í yngri kynslóðina en
ég upplifi að það sé breytt. Fólk vill jú
líka sterkan mat en það er líka forvitið
um fisktegundir.“
Rannsóknir sýna að fiskneysla
er á undanhaldi og segir Sveinn
það vera mjög slæma þróun. „Fólk
borðar ekki fisk eins oft í viku og
áður. Við reynum að auka neyslu
fólks með því að halda áfram að
búa til fiskrétti og auðvelda fólki að
matreiða fiskinn heima. Þá er verið
að gera fiskneysluátak af ýmsum toga
í löndunum í kringum okkar – svo
sem í Bretlandi, Danmörku og Noregi
– þar sem er verið að móta stefnu til
að sporna við þeirri slæmu þróun að

Aðferð
Forhitið ofninn í 200° C. Hrærið
saman sinnepinu og hunanginu og
smyrjið því á makrílflökin. Saltið
og piprið. Bakið í um 10 mínútur
og kælið. Ristið graskersfræin á
pönnu. Skrælið eplin og skerið í
teninga. Fíntsaxið laukinn og bætið
honum saman við eplin ásamt
graskersfræjunum og sneiddum
vorlauknum. Setjið sherry vinegar
út í. Rífið steikta makrílinn gróflega
út í salatið, stráið yfir fersku
garðablóðbergi.

Makríleplasalat
(uppskrift fyrir 4)
4 stk. makrílflök
1 msk. dijon sinnep
1 msk. hunang
Pipar og salt
100 gr graskersfræ
2 stk. rauð epli
1 stk. lítill rauðlaukur
1 búnt vorlaukur
3 msk. Sherry vinegar
Garðablóðberg

Fylgifiskar:

Sífellt fleiri
fisktegundir
njóta vinsælda
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Taktu stefnuna með okkur

Til hamingju með daginn

PI PAR\TBWA

•

SÍ A

•

12166 4

Sendum sjómönnum um land allt hamingjuóskir í tilefni af sjómannadeginum!

MOLTUGERÐARÍLÁT

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 50500 06/10

TILBOÐ
19.900 kr.

Vertu umhverfisvinur
og búðu til þína
eigin gróðurmold

TAKTU GRÆNA SKREFIÐ MEÐ OKKUR

Sími 577 5757 | gamafelagid.is
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Sjómannadagsráð og Faxaflóahafnir
styrkja starfsemi Sjóminjasafnsins

F

rá því að Sjóminjasafnið Víkin hóf starfsemi fyrir
sjö árum hefur það verið á stefnuskrá safnsins að
bjóða skólabörnum í heimsókn til að kynna fyrir þeim
íslenskan sjávarútveg.
Sjóminjasafnið hefur fengið afar góðar viðtökur
gesta undanfarin ár og ekki síst skólabarna.
Heimsóknum þeirra hefur farið fjölgandi ár frá ári
og hafa börnin jafnan fengið leiðsögn starfsmanna
safnsins og fræðslu um fiskveiðar og fiskvinnslu
í nútíð og fortíð. Þá hafa börnin einnig skoðað
varðskipið Óðin, kynnst lífinu um borð og mörg þeirra
hafa verið að stíga í fyrsta skipti um borð í skip.
Þrátt fyrir góðan vilja og metnað hefur reynst
erfiðara og erfiðara að halda úti þessari þjónustu
við skólana sökum fjárskorts og vaxandi fjölda
heimsókna, en á síðasta ári komu vel á fjórða þúsund
nemendur í heimsókn í Sjóminjasafnið. Á þessu ári
hefur síðan heimsóknum farið enn fjölgandi. Þess
vegna hafa Faxaflóahafnir sf. og Sjómannadagsráð
Reykjavíkur tekið höndum saman og ákveðið að færa
Sjóminjasafninu eina milljón króna til þess að gera
safninu kleift að halda áfram að uppfræða æskufólk
landsins um sjómennsku og fiskvinnslu, sem verið
hefur höfuðatvinnuvegur þjóðarinnar um langt skeið.
Guðmundur Hallvarðsson, formaður
Sjómannadagsráðs, Hjálmar Sveinsson,
stjórnarformaður Faxaflóahafna, og Gísli Gíslason,
hafnarstjóri, afhentu Eiríki P. Jörundssyni,
forstöðumanni safnsins, styrkinn í Sjóminjasafninu
föstudaginn 27. apríl 2012.
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óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
til hamingju með sjómannadaginn
– óslitin saga flutninga til og frá Íslandi í 98 ár

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is
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Öldur alda
Þ

etta listaverk sem prýðir anddyri
Ölduselsskóla í Reykjavík hefur sterka
skírskotun til hafsins og sjómennskunnar,
enda heitir það Öldur alda.
Daníel Gunnarsson, skólastjóri
Ölduselsskóla, segir að verkið hafi verið

unnið af nemendum skólans árið 2000.
„Þá var Reykjavík ein af menningarborgum
Evrópu og af því tilefni fengu grunnskólarnir
í Reykjavík fjárveitingu sem þeir máttu nýta
að vild,“ segir Daníel. „Við ákváðum að nýta
fjárhæðina til þess að skapa eitthvað varanlegt

Sjómenn
til hamingju með daginn
og leituðum til Jónasar Braga glerlistamanns
sem vann þetta verk með nemendum níunda
bekkjar skólans.
Hugmyndin var að verkið myndaði öldur
og yrði vísun í nafn skólans og öldurnar sem
mynduðu núllin þrjú í merki menningarársins
2000. Niðurstaðan var þetta fallega listaverk
sem sýnir stjörnubjartan himin, snæviþakta
jörð og svarblátt hafið.“

hedinn.is

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

SKINNEY
ÞINGANES HF.

Sjómannadagurinn
VM- félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

V M - F é l ag V é l s t j ó r a o g M á l M t æ k n i M a n n a - Stórhöfða 25 - 110 Reykjavík - 575 9800 - www.vm.is
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Daglegt
líf á
Hrafnistu

www.lyfja.is

- Lifið heil

fær í flestan sjó
Þjónustum allar tegundir af skipskistum og
sjúkrakössum í farartæki af öllu tagi.
Mætum á staðinn ef þess er óskað.
Snögg og góð þjónusta.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 55126 05/11

Komdu við í næstu Lyfju og fáðu nánari upplýsingar
eða hafðu samband í síma 555 2306.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík
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Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

KÓPAVOGUR

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
allra ve›ra von. Trygg›u vi›num best gu vörn. Á Íslandi er allra
Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. Reynslan hefur sýnt að
Kjörvari er viðarvörn sem er gædd einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður
Útsölusta›ir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi • Axel ﬁórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur,
Grundarfir›i • Virkið Hellissandi • Núpur byggingavöruverslun, Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • BYKO Akureyri •
Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • BYKO Rey›arfir›i • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Mi›stö›in Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík.
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E

in vinsælasta hljómsveit landsins,
Retro Stefsson, spilar á Hátíð hafsins.
Hljómsveitin er nýkomin úr velheppnaðri
tónleikaferð um Evrópu.
Retro Stefson er sjö manna hljómsveit
úr Reykjavík. Hún var stofnuð í
Austurbæjarskóla fyrir sjö árum en hefur
starfað í núverandi mynd síðan 2006.
Sveitin gaf út hljómplötuna Montana árið
2008 og Kimbabwe árið 2010 á Íslandi og
2011 í Evrópu. Hljómsveitin þykir með
þeim allra bestu á tónleikum og hefur
spilað út um allan heim síðustu ár.
Í ágúst er væntanleg ný hljómplata en
lagið Qween, sem sat á toppi vinsældarlista
á Íslandi í vor, er fyrsta smáskífan af þeirri
hljómplötu.

Retro Stefson
á Hátíð hafsins

Til hamingju
með daginn!

Íslenskur sjávarútvegur og framlag sjómanna
skiptir okkur öll máli. Við óskum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Jónsson & Le’macks

•

jl.is

•

sÍa

Hljómsveitarmeðlimir:
Logi Pedro Stefánsson spilar á bassa
og raddar.
Unnsteinn Manuel Stefánsson
syngur og spilar á gítar.
Gylfi Sigurðsson spilar á trommur.
Þórður Jörundsson spilar á gítar
og raddar.
Haraldur Ari Stefánsson syngur
og spilar á slagverk.
Jon Ingvi Seljeseth spilar á hljómborð.
Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir spilar
á hljómborð.
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ÍSLENSKA SIA.IS SEC 59915 05/12

SECURITAS TIL
FYRIRMYNDAR

Securitas státar af 30 ára sögu. Á því tímabili hefur safnast saman reynsla og þekking sem
meira en 400 starfsmenn skila viðskiptavinum okkar, bæði nótt sem nýtan dag. Securitas er
stærsta öryggisfyrirtæki á Íslandi og þjónar meira en 12 þúsund heimilum og fjölda fyrirtækja.
Árlega veitir VR efstu fyrirtækjum í könnun sinni á fyrirtækjum ársins viðurkenningu fyrir
frábæran árangur. Við hjá Securitas erum stolt af því að hafa náð öðru sæti í vali á fyrirtækjum
ársins 2012.
Nú hefur okkur hlotnast þessi nafnbót þriðja árið í röð. Það er okkur hvatning til að halda
áfram á sömu braut og vinna staðfastlega eftir einkunnarorðum okkar sem eru: heiðarleiki,
árvekni og hjálpsemi.

Reykjavík | Reykjanes | Austurland | Akureyri | 580 7000 | www.securitas.is
Skeifan 8
108 Reykjavík

Hafnargata 60
230 Reykjanesbæ

Strandgata 18
735 Eskifjörður

Tryggvabraut 10
600 Akureyri
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TIL HAMINGJU
MEÐ DAGINN
SJÓMENN

VÍS sendir sjómönnum landsins og fjölskyldum þeirra heillaóskir
Við erum strandþjóð og okkur er fiskveiði í blóð borin. Við hugsum til sjómannanna okkar
með hlýhug og stolti í dag eins og aðra daga og óskum þeim öruggra og fengsælla ferða.

Vátryggingafélag Íslands | Ármúla 3 | 108 Reykjavík | 560 5000 | vis.is

