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OKTÓBER 2012 1. ÁRGANGUR   5. TÖLUBLAÐ 

Sjávarútvegsráðstefnan 

verður haldin á Grand 

Hótel í Reykjavík, 8.-9. 

nóvember og ber 

heitið ,,Horft til framtíðar“.  

 

Tilgangur Sjávarútvegsráð-

stefnunnar er að: 

 stuðla að faglegri og 

fræðandi umfjöllun um 

sjávarútveg og 

 vera vettvangur fyrir 

samskipti allra þeirra 

sem koma að sjávarút-

vegi á Íslandi. 

 

Málstofur 

Á ráðstefnunni verða 

haldin rúmlega 30 erindi 

og málstofur verða eftirfar-

andi: 

 Íslenskur sjávarútvegur 

 Eiga Íslendingar að vera 

með sameiginlegt 

markaðsstarf? 

 Framtíðartækifæri í 

fiskeldi 

 Allt hráefni á land? 

 Er framtíð í fullvinnslu 

á Íslandi? 

 Heimsframboð helstu 

botnfisktegunda. 

Logo styrktar-

aðila 

Logo styrktar-

aðila 

Logo styrktar-

aðila 

 

 Framboð og eftirspurn 

uppsjávarfiska í N-

Atlantshafi 

 Opportunities for the 

seafood industry of 

Iceland in the EU, now 

or as member 

 

Málstofa um fiskeldi 
Á ráðstefnunni verður ein 

málstofa tileinkuð fiskeldi 

og ber heitið ,,Framtíðar-

tækifæri í fiskeldi”. Það 

eru skiptar skoðanir um 

möguleika á eldi hitakærra 

tegunda á Íslandi.  Sjávar-

útvegsráðstefnan er  

kjörinn vettvangur að 

kynna mismunandi viðhorf 

og  skiptast á skoðunum. 

Eftirfarandi erindi verða 

haldin í málstofunni: 

 

 Hvernig á laxeldið að 

geta gengið á Íslandi?      

 Eldi hlýsjávartegunda.  

 Sameldi hlývatns- og 

kaldvatnstegunda. 

 The application of 

genetics to 

aquaculture.  

 

Stórn Sjávarútvegsráð-

stefnunnar skiptir á milli 

sýn verkefnum og hefur 

Anna. K. Daníelsdóttir 

séð um skipulagningu á 

málstofu um fiskeldi. 

Yfirlit yfir dagskrá 

ráðstefnunnar er á síðu 

fjögur í Fiskeldisfréttum 

og einnig er nú hægt að 

sækja ráðstefnuhefti á vef 

ráðstefnunarinnar.  

Á döfinni 

Sjávarútvegsráðstefnan 8.-9. nóvember 2012 

Skilafrestur umsókna í AVS sjóðinn 3. des. 

Slóð: www.sjavarutvegsradstefnan.is/ 

Sjávarútvegsráðstefnan 2012 

Kræklingaræktandinn Víðir 

Björnsson  

http://www.sjavarutvegsradstefnan.is/


 
BLS. 2 FISKELDISFRÉTTIR 

Ráðstefna um sjókvíaeldistækni 

Slóð: www.sjavarutvegur.is/thorskeldi/index.htm 

Þann 12. október var haldin 

ráðstefna um sjókvíaeldis-

tækni í Húsi atvinnuveg-

anna. Á ráðstefnuna mættu 

50 manns, fulltrúar frá sjó-

kvíaeldisfyrirtækjum og 

fyrirtækjum sem þjónusta 

greinina.  Ráðstefnan var 

hluti af þorskeldiskvótafundi 

Hafrannsóknastofnunnar, en 

forsvarsmenn þorskeldis-

fyrirtækja funduðu þann 11. 

október um málefni Þorsk-

eldiskvótaverkefnis. 

 

Eftirfarandi málstofur og 

erindi voru haldin: 

 

Sjókvíaeldi á Íslandi 

 Staða og þróun sjókvía-

eldis á Íslandi, Valdimar 

Ingi Gunnarsson 

 Kostir og ókostir við lax-

eldi í stórum sjókvíum, 

Jónatan Þórðarson 

 

Þvottur, böðun(litun) og 

meðhöndlun á netpokum 

 Gróðurmyndun og ásætur 

á netpokum, Ólafur Ög-

mundarson 

 Hver er reynslan af því 

að baða ekki netpoka 

með gróðurhamlandi 

efnum? Kristján Ingi-

marsson 

 Þvottur og böðun net-

poka, Jón Einar Mar-

teinsson 

 Hverjir eru kostir og ó-

kostir við að nota kork í 

sjólínu netpoka? Kristján 

G. Jóakimsson 

Vottun, staðlar og um-

hverfismál 

 Af hverju umhverfis-

merki ? Gísli Gíslason 

 Vottun Fjarðarlax og að-

ferðir til að draga úr um-

hverfisáhrifum laxeldis, 

Jón Örn Pálsson 

 Kröfur um styrkleika eldis-

búnaðar og staðlar, 

Valdimar Ingi Gunnarsson 

 

Fóðurkerfi, lífmassamæl-

ingar og eftirlit 

 Aðferðir við stærðarmæl-

ingar, Benedikt Hálfdánar-

son 

 Fóðrun og eftirlit, Benedikt 

Hálfdánarson 

 Fóðurprammar, Rune 

Mikalsen 

 

Kynning þjónustufyrirtækja 

 Kynning á vöruúrvali og 

starfsemi hjá Egersund, 

Roar Ognedal 

 Kynning á netpokum, fest-

ingum og þjónustu frá 

Fjarðaneti, Jón Einar Mar-

teinsson 

 Kynning á búnaði frá 

AKVAgroup, Rune Mik-

alsen 

 Kynning á vöruúrvali og 

starfsemi Ísfells og Gar-

ware, Magnús Eyjólfsson 

og Kanwal Malik 

 

Flest þessara erinda er nú 

hægt að sækja á vef Þorsk-

eldiskvótaverkefnis Hafrann-

sóknastofnunnar. 

Séð yfir hluta af ráðstefnusal.  Jónatan Þórðarson að 

flytja erindi um stórar sjókvíar. 

Séð yfir hluta af ráðstefnusal.   

Rune Mikaelsen frá AKVA group í ræðupúlti. 

Kanawal Malik frá Garware í ræðupúlti og við hlið 

hans er Roar Ognedal frá Egersund.  

http://www.sjavarutvegur.is/thorskeldi/index.htm


BLS. 3 1. ÁRGANGUR   5. TÖLUBLAÐ 

Slóð: www.sjavarklasinn.is/ 

Sjávarútvegsþjónustan í Húsi sjávarklasans, Grandagarði 16 

Nýtt heimilisfang 

Sjávarútvegsþjónustan er 

kominn upp úr kjallaranum á 

Helgubraut 17 í Kópavogi 

upp á aðra hæð í Húsi Sjávar-

klasans, Grandagarði 16 í 

Reykjavík.  

 

Hús Sjávarklasans 

Hús Sjávarklasans hýsir eftir-

farandi fyrirtæki; DIS, Thor 

Ice, 3X Technology, Nova 

food, Arctic fish, Sjávarút-

vegsþjónustan, Íslenski 

sjávarklasann, Polar Fishing 

Gear, Marel, Goggur 

(Útvegsblaðið) og Lög-

þjónustuna.  

 

Íslenski sjávarklasinn 

Íslenski sjávarklasinn hófst 

sem verkefni innan Háskóla 

Íslands árið 2010 en er nú 

orðið að full starfandi fyrir-

tæki sem stuðlar að tæki-

færum og styrkir tengslanet 

milli fyrirtækja í haftengdri 

starfsemi á Íslandi og um 

allan heim. Samstarfsaðilar 

klasans eru stjórnendur í 

fyrirtækjum sem eru í fremstu 

röð á sínu sviði í haftengdri 

starfsemi og öðrum greinum. 

Markmið Íslenska sjávar-

klasans er að tengja fólk og 

fyrirtæki innan haftengdrar 

starfsemi og sækjast eftir 

nýjum tækifærum á mismun-

andi sviðum og svæðum.  

 

Frumkvöðlasetur  

Um er að ræða frumkvöðla-

setur í Húsi sjávarklasans 

fyrir einstaklinga með hug-

myndir og verkefni tengd 

hafinu. Í setrinu fá einstakl-

ingar tækifæri til að útfæra 

hugmyndir sínar í skapandi 

umhverfi í samstarfi við sér-

fræðinga Nýsköpunarmið-

stöðvar Íslands og Íslenska 

sjávarklasans. 

 

Frumkvöðlar, vinnuaðstaða 

Vinnuaðstaða í nýju setri 

felur meðal annars í sér leigu 

á skrifstofuaðstöðu gegn 

vægu gjaldi, aðgang að 

fundarherbergjum, faglega 

ráðgjöf og stuðning auk skap-

andi umhverfis og aðgengi að 

öflugu tengslaneti fyrirtækja 

og starfsmanna þeirra. Opnað 

hefur verið fyrir umsóknir og 

geta áhugasamir nálgast 

frekari upplýsingar um setrið 

og sótt um aðstöðu á vef Ný-

sköpunarmiðstöðvar Íslands, 

www.nmi.is eða hjá Íslenska 

sjávarklasanum. 

Þór Sigfússon sem hefur haft forustu um stofnun og 

uppbyggingu á Íslenska sjávarklasanum. 

Séð út um kaffistofu í Húsi sjávarklasans, Grandagarði 16 við Reykjavíkurhöfn. 

Myndir af nokkrum frumkvöðlum í íslenskum sjávar-

útvegi 

Setustofa og einnig sést inn í tvær skrifstofur. 

http://www.sjavarklasinn.is/



