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Dauft á  
dragnótinni
Veiði í dragnót við Reykja-
nes er dræm en þorskverðið 
prýðilegt, segir skipstjórinn 
á Erni KE. » 2

Ísfisktogararnir 
endurnýjaðir
HB Grandi stefnir að end-
urnýjun ísfisktogaraflota 
síns með bætta aflameð-
ferð í fyrirrúmi. » 6-7

Þeir stóru gleypa 
hina smáu 
Steinar Skarphéðinsson 
trillukarl óttast afleið-
ingar breyttra stærðar- 
marka smábáta.  » 5

ÞORSKUR STERKUR
Í HAUSTRALLI » 12

65 milljarða ávinningur
F rá árinu 2009 hefur útflutningsverð-

mæti sjávarafurða aukist um 30% 
á föstu verðlagi frá árinu 2009, eða 

um 65 milljarða króna, sem er mjög góð-
ur árangur. Þetta kom fram í erindi sem 
Kristján  Hjaltason, sölustjóri hjá Ocean 
Trawlers Europe, flutti á Sjávarútvegs-
ráðstefnunni 2013. 

Kristján sýndi einnig athyglisverðan 
samanburð á hráefnisverði á kíló upp úr 
sjó síðasta áratuginn eða svo fyrir nokkrar 
helstu fisktegundir. Hann sagði að þorsk-
ur hefði aðeins hækkað um innan við hálft 
prósent að meðaltali á tímabilinu sem gæti 
ekki talist viðunandi. Öðru máli gegndi 
um síldina. Afurðaverð síldar miðað við 

hráefniskíló hefði þrefaldast á tíu árum, 
farið úr 47 krónum á kíló í 133 krónur.

Kristján gat þess einnig að af 65 milljarða 
aukningu verðmæta frá 2009 kæmi tæpur 
helmingur vegna síldar og loðnu. Sjá nánar 
á bls. 8 til 9. Myndin hér að ofan er af síldar-
skipum á veiðum í Breiðafirði.

kjartan@fiskifrettir.is »
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Karl segir að þrátt fyrir að 
veiðin núna sé léleg sé hún 
í samræmi við árstíma og 

ekkert nýtt við dræma veiði í nóv-
ember. „Veiðin var ágæt í sept-
ember og október. Við byrjuðum 
fiskveiðiárið í Bugtinni eins og 
undanfarin ár en ég nennti ekki 
að vera þar nema í viku vegna 
lítillar veiði þegar miklu meira 
var að fá utan hennar. Veiðin í 
Bugtinni í ár var svipuð og á síð-
asta ári og lítið um kola þar bæði 
árin. Það var miklu meir af hon-
um utan við línuna sem er dreg-
in úr Garðskaga í Arnarstapa.“

Fær gott verð fyrir þorskinn
Afli Arnar KE er aðallega þorsk-
ur um þessar mundir og land-
ar hann á markaði í Sandgerði. 

„Þorskurinn sem við fáum er stór 
og glæsilegur fiskur, sex til tíu 
kíló og hann selst á fínu verði. 
Við fáum 330 til 470 krónur fyr-
ir kílóið og erum hæstánægðir 
með það verð.“

Að sögn Karls er Örn KE 
ágætlega kvótasettur þegar 
kemur að þorski og má veiða 
um 420 tonn. 

„Við gætum örugglega veitt 
meira af þorski ef við færum 
í fjörurnar fyrir austan Þor-
lákshöfn en vandamálið við 
það er ýsan. Báturinn er með 
lítinn ýsukvóta og hann verð-
ur að endast okkur út fisk-
veiðiárið. Ég fór einn ýsutúr 
þangað í október og veiddi 
vel en hef ekki þorað að fara 
þangað aftur enda eigum við 
ekki nema 75 tonn eftir af 
ýsukvótanum,“ segir Karl.

Skarkoli við Hornafjörð
Örn KE byrjar jafnan fiskveiði-
árið á kolaveiði í Bugtinni en 
er á veiðum við Reykjanes út 
vetrarvertíðina. „Undanfarin 
tíu ár höfum við farið austur 
á Hornafjörð á vorin og veitt 
hátt í 100 tonn af skarkola. 
Aflinn þar er yfirleitt góður og 
við erum yfirleitt búnir með 
kvótann í lok maí. Auk þess 
höfum við tekið 30 til 40 tonn 
af steinbít þar á sama tíma.“

Karl vill að bátar sem hafa 
leyfi til að veiða með dragnót 
í Faxaflóa megi það allt árið 
en ekki á afmörkuðum tíma 
eins og nú er og nefnir veið-
ar í dragnót í Breiðafirði máli 
sínu til stuðnings. 

Vandræði með ýsuna
Karl segir þróunina í veiðum 
undanfarin ár sýna greinilega 
aukningu þorsks. „Það er aft-
ur á móti búið að skera ýsu-
kvótann svo mikið niður að 
við erum iðulega í vandræð-
um út af henni og tökum hana 
helst ekki nema sem meðafla. 
Á fiskveiðiárinu megum við 
ekki veiða nema 100 tonn af 
ýsu eða sem svarar fjórðungi 
þess sem við megum taka af 
þorski. Oft er erfitt að púsla 
þeim veiðum saman. 

Að mínu mati er búið að fara 
alltof neðarlega með ýsuna  og 

það er jafnvitlaust og þegar 
árskvótinn fór í 110 þúsund 
tonn á sínum tíma. Hæfileg 
ýsuveiði er í kringum 50 til 
60 þúsund tonn til að hægt 
sé að samræma hana öðrum 
veiðum. 

Ufsaveiðin á síðasta ári var 
mjög góð enda síld út um allt 
en við höfum ekkert orðið var-
ir við ufsann á þessu hausti.“

Of litlar heimildir í sólkola
Að sögn Karls eru aflaheim-
ildir í sólkola [þykkvalúru] 
alltof litlar og hreint bull að 
hans mati. „Mig minnir að 
kvótinn í sólkola sé 1.700 eða 
1.800 tonn og ekki í neinum 
takti við veiðarnar. Það vant-
ar mikið upp á að svo sé þrátt 
fyrir að hann hafi alltaf ver-
ið veiddur umfram ráðgjöf. 
Veiðitímabil sólkola er líka 
alltaf að lengjast fram á haust-
ið og hann er farinn að veiðast 
í Breiðafirði þar sem hann 
þekktist ekki fyrir nokkrum 
árum. Menn vissu ekki hvaða 
kolategund hann var þegar 
hann veiddist fyrst. 

Við eigum til dæmis ekki 
eftir nema sex tonn af sól-
kolakvótanum til að endast 
okkur út fiskveiðiárið. Ég er 
þó á því að heimildir í öðrum 
kolategundum séu á pari við 
veiðarnar,“ segir Karl Knútur 
Ólafsson, skipstjóri á Erni KE, 
að lokum.

  Örn KE á dragnót við Hafnarleirinn

Veiðin í samræmi við árstíma
„Veiðin núna er eins léleg og hún getur orðið og hefur 
verið það allan nóvember,“ segir Karl Knútur Ólafs-
son, skipstjóri á dragnótabátnum Erni KE sem var á 
veiðum við Hafnarleirinn vestur af Reykjanesi  þegar 
Fiskifréttir náðu tali af honum í upphafi vikunnar. 

Örn KE á veiðum við Eldey.  MYND/EINAR ÁSGEIRSSON
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Tæp 10 þúsund tonn af þorski 
veiddust í dragnót á síðasta ári 
og var sá guli um 37% af heild-
ardragnótaaflanum. Næstalgeng-
asta fisktegundin í þetta veiðar-
færi var ýsa, rúm 6 þús. tonn 
eða 22% af heild. Þriðji var svo 
skarkoli, tæp 4.100 tonn og 15% 
af snurvoðaaflanum. Ef allar 
kolategundirnar í dragnótina 
eru teknar saman gera þær rúm 
6.900 tonn eða 25% af heildinni. 
Fjöldi annarra fisktegunda ratar í 
dragnótina eins og vænta má. Þar 
stendur ufsi upp úr en af honum 
fengust rúm 1.600 tonn í fyrra. Þar 
á eftir kom steinbítur eða tæplega 
1.000 tonn, síðan langa 412 tonn 
og skötuselur 257 tonn en minna 
var af öðrum tegundum. 

gudjon@fiskifrettir.is »
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Heimsframboð úr veiðum og eldi eftir álfum 2011

Ástralía

Asía

Afríka

Evrópa

Ameríka

Veiðar: 94 milljónir tonna
Eldi: 63 milljónir tonna

Alls: 156 milljónir tonna

Rækjustofnar í Norður-Atl-
antshafi fara minnkandi 
vegna hækkandi sjávarhiti 

og aukinnar útbreiðsla þorsks, 
að því er fram komí síðustu viku 
á alþjóðlegri ráðstefnu um kald-
sjávarrækju (International Cold-
water Prawn Forum). Á ráðstefn-
unni  var meðal annars upplýst  
að yngri þorskur, 20-40 senti-
metra langur, æti fyrst og fremst 
lirfur rækjunnar sem leitt hefði 
til mikilla affalla af ungrækju. 

Í fréttum af ráðstefnunni á 
vefnum Undercurrentnews.com 
kemur fram að rækjuafli hafi 
minnkað á flestum veiðisvæð-

um á þessu ári og aflaheimild-
ir fyrir næsta ár eru víða minni 
en kvótarnir í ár. Þannig má bú-
ast við verulegum samdrætti í 
rækjuafla Grænlendinga. Veið-
in á þessu ári er áætluð 102.000 
tonn en útgefinn kvóti 150.000 
tonn. Gert er ráð fyrir að aflinn 
fari niður í 80.000 tonn á næsta 
ári. 

Rækjukvóti í Barentshafi hef-
ur verið 60.000 tonn árlega síð-
ustu árin en vegna þess hve illa 
gengur að fiska verður aflinn í 
ár ekki nema 10.000 tonn sem 
er sögulegt lágmark. Ekki er gert 
ráð fyrir að aflinn aukist á næsta 

ári. Í Norðursjó verður rækjuafl-
inn rétt innan við 8.000 tonn 
og kvóti næsta árs hefur verið 
ákveðinn 5.400 tonn. 

Þróun þorskstofnsins við 
strendur Kanada hefur lítið 
áhrif haft á rækjustofninn þar 
og er áfram gert ráð fyrir stöðug-
um afla í kringum 140.000 tonn. 
Á hinn bóginn hafa rækjuveiðar 
á Flæmingjagrunni minnkað úr 
60.000 tonnum niður í næstum 
ekki neitt vegna aukins þorsks.

Úthafsrækjuafli við Ísland var 
tæp 9.000 tonn í frjálsum veið-
um á liðnufiskveiðiári en verður 
5.000 tonn á yfirstandandi ári. 

  Hækkandi sjávarhiti og aukin útbreiðsla þorsks

Samdráttur rækju úr N-Atlantshafi

  Heildarframboð sjávarfangs í heiminum

Ísland með 0,7%
Heildarframboð sjávardýra í 
heiminum var 156 milljónir 
tonna árið 2011. Þar af skiluðu 
veiðar um 94 milljónum tonna 
en eldi um 63 milljónum tonna. 
Þetta kom fram í erindi Kristj-
áns Hjaltasonar, sölustjóra hjá 
Ocean Trawlers Europe, sem 
hann flutti á Sjávarútvegsráð-
stefnunni 2013. 

Framboð sjávardýra hefur 
aukist um nærri 30 milljónir 
tonna á síðasta áratugi og mun-
ar þar mest um eldið sem hefur 
aukist úr 35 milljónum tonna 
í 63 milljónir tonna en veiðar 
hafa aukist lítillega, eða um 3 
milljónir tonna. 

Asía gnæfir yfir aðrar heims-
álfur, bæði hvað varðar eldi og 

veiðar sem sjá má í meðfylgjandi 
skýringarmynd. Tveir þriðju 
hlutar allra sjávardýra koma frá 
þessum heimshluta. Í Asíu er 
eldið stærra en veiðarnar. Geysi-
legur vöxtur hefur verið í eldi 
og ræktun en veiðar hafa auk-
ist jafnframt. Eldi Asíuþjóða 
fór úr 30 milljónun tonna árið 
2001 í 56 milljónir tonna 2011. 
Fiskveiðar í Evrópu hafa dreg-
ist stöðugt saman frá 1997, farið 
úr 18 milljón tonna í 13 milljón 
tonn 2011en eldi hefur þó aukist 
í Evrópu.

Hlutur Íslands í heildarfram-
boði sjávarfangs í heiminum er 
0,7% en um 7% af veiði og eldi 
í Evrópu.

kjartan@fiskifrettir.is »

  Nýja-Sjáland

Myndavélar  
í skipin
Stjórnvöld á Nýja-Sjálandi hafa 
ákveðið að settar verði upp eft-
irlitsmyndavélar í þarlend fiski-
skip sem eiga, ásamt eftirlits-
mönnum um borð, að hamla gegn 
því að fiski sé fleygt í sjóinn. Þess-
ar ráðstafanir munu í fyrstu, eða 
frá og með 1. desember næstkom-
andi, ná til fjórðungs togaraflot-
ans. Hinn 1. október á næsta ári 
á helmingur flotans að vera kom-
inn með þennan eftirlitsbúnað og 
allur togaraflotinn ári síðar, að 
því er fram kemur í frétt á sjáv-
arútvegsvefnum Fis.com. Ekki er 
þess getið hvort minni skip verði 
undanþegin myndavélunum. 
Haft er eftir ráðherra sjávarút-
vegsmála á Nýja-Sjálandi að með 
hjálp myndavélanna fáist betri 
upplýsingar um heildarveið-
ina og hversu mikið af smáfiski 
komi í veiðarfærin, auk þess sem 
auðveldara verði að fullvissa al-
menning um það að sjómenn fari 
eftir settum reglum.

Jónínu BrynjuJónínu Brynju
VIÐ ÓSKUM ÚTGERÐ VIÐ ÓSKUM ÚTGERÐ 

TIL HAMINGJU MEÐ NÝJA BÁTINNTIL HAMINGJU MEÐ NÝJA BÁTINN

30 BRÚTTÓTONN
Yfirbyggður línubátur

ÓSEYRARBRAUT 29
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„Svifaldan“, verðlaunagripur-
inn fyrir framúrstefnuhug-
mynd Sjávarútvegsráðstefn-
unnar 2013 var nú veitt í þriðja 
sinn, en markmiðið er að efla 
umræður og hvetja nýja hugs-
un með framsæknum og frum-
legum hugmyndum. Svifald-
an er gefin af TM, en jafnframt 
voru veitt verðlaunafé og við-
urkenningar þeim sem standa 
að þremur bestu hugmynd-
unum.

Sigmar Guðbjörnsson, eig-
andi Stjörnu-Odda, hlaut fyrstu 
verðlaun í samkeppninni. Hug-
myndin heitir Fiskval og geng-
ur út á að flokka óæskilegan fisk 
úr botnvörpu á veiðidýpi s.s. 
smáfisk. Með því að sleppa fisk-

inum á veiðidýpi aukast lífs-
líkurnar, það stuðlar að auk-
inni sjálfbærni veiða og bætir 
ímynd botnvörpu.

Guðrún Marteinsdóttir próf-
essor og Dr. Kai Logemann hjá 
Háskóla Íslands hlutu önnur 
verðlaun fyrir hugmyndina 
Marsýn, upplýsingakerfi fyrir 
sæfarendur sem spáir fyrir um 
ástand sjávar, svo sem ölduhæð, 
hitastig, strauma, lagskiptingu 
og útbreiðslu fiskstofna.

Jóhannes Sturlaugsson, eig-
andi Laxfiska, hlaut þriðju 
verðlaun fyrir hugmyndina 
Fiskislóðin – vöktun á fiski-
göngum um gervitungl nýtt við 
fiskveiðar. 

gudjon@fiskifrettir.is »

M etþátttaka varð á Sjávar-
útvegsráðstefnunni 2013 
sem haldin var í Reykja-

vík á fimmtudag og föstudag í 
síðustu viku. Alls skráðu 550 
manns sig á ráðstefnuna, að 
sögn Valdimars Gunnarssonar 
framkvæmdastjóra hennar, og 
þótti ráðstefnan takast hið besta. 
Flutt voru samtals 47 erindi 
um ýmsa þætti sjávarútvegsins, 
svo sem markaðsmál, líftækni, 
breyttar göngur fiskistofna, um-

hverfismerki, hvalveiðar, þróun 
fiskvinnslu, flutninga á ferskum 
fiski og fleira. 

Þetta er í fjórða sinn sem ráð-
stefnan er haldin, en tilgang-
urinn er að stuðla að faglegri og 
fræðandi umfjöllun um sjávar-
útveg og að vera vettvangur fyrir 
samskipti allra þeirra sem koma 
að sjávarútvegi á Íslandi. Félagið 
er ekki hagsmunasamtök ein-
stakra hópa og vinnur ekki að 
hagsmunagæslu.  

Hugmyndin að sjávarútvegs-
ráðstefnunni er að skapa sam-
skiptavettvang allra þeirra sem 
koma að sjávarútvegi á Íslandi. 
Innan þessa hóps eru þeir sem 
starfa við veiðar, eldi, frum-
vinnslu, framhaldsvinnslu, sölu 
og markaðssetningu, þjónustu 
og rannsóknir og þróun, einn-
ig opinberir aðilar, kennarar og 
nemendur, fjölmiðlar og aðrir 
áhugamenn. 

gudjon@fiskifrettir.is »

  Sjávarútvegsráðstefnan 2013

550 skráðu sig til leiks

Hluti þátttakenda á Sjávarútvegsráðstefnunni 2013.  FF-MYND/HAG  
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Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, og Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarút-
vegsráðherra ávörpuðu Sjávarútvegsráðstefnuna 2013.  FF-MYND/ HAG. 

Sigmar Guðbjörnsson með verðlauna-
gripinn.

  Framúrstefnuhugmynd Sjávarútvegsráðstefnunnar 2013

Sigmar í Stjörnu-Odda verðlaunaður

Vantar þig dælu? Við höfum úrvalið
Stórar dælur - Litlar dælur

Góðar dælur - Öruggar dælur
Gæði - Öryggi - Þjónusta
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Á undanförnum árum hafa 
stærðarmörk smábáta í 
krókaaflamarki verið mik-

ið til umræðu og hafa menn beitt 
ýmsum brögðum til þess að halda 
þeim innan þeirra marka sem 
voru 12 metrar og 15 brúttótonn. 
Á haustfundum aðildarfélaga 
Landssambands smábátaeigenda 
árið 2012 var kosið um það hvort 
fara ætti með stærðarmörk smá-
báta í krókaaflamarki yfir 15 BT. 
Þessu var alfarið hafnað af öllum 
aðildarfélögum og einnig á haust-
þingi LS árið 2012. Hins vegar var 
verið að stækka beitningarvéla-
báta í krókaaflamarkskerfinu sem 
augljóst var að færu yfir 15 BT 
eftir stækkun. Þessi framkvæmd 
skapaði ákveðið vandamál varð-
andi flutning aflaheimilda þar 
sem þessir bátar voru í raun að 
fara á milli kerfa. 

Alþingi fjallar um málið
Til þess að ráða bót á þessu máli 
var lagt fram á Alþingi, á 141.
löggjafarþingi 2012-2013, frum-
varp til laga, þingskjal 561-447. 
mál. Í frumvarpinu voru lagðar 
til breytingar af tvennum toga. 
Annars vegar var lögð til breyt-
ing á stærðarmörkum báta sem 
veiða samkvæmt krókaaflamarki 
og fól breytingin í sér að frá og 
með fiskveiðiárinu 2013/2014 
yrði hámarksstærð 15 brúttó-
tonn. Var með þessari breytingu 
verið að skýra gildandi reglur 
sem ekki höfðu þótt nægjanlega 
ljósar. Þá var lagt til að sett yrði 
bráðabirgðaákvæði í lögin um 
að eigendur þessara báta hefðu 
heimild til að færa bátana yfir 
í almenna aflamarkskerfið fisk-
veiðiárið 2013/2014 enda myndu 
þeir að óbreyttu missa veiðileyfi 
með krókaaflamarki frá og með 
sama tíma. Þetta mál náðist ekki 
að klára í þinginu þrátt fyrir að 
það hafi verið komið vel á veg.

Sjónarmið á sumarþingi
Ljóst er að eitthvað varð að gera 
þar sem þessir bátar sem voru 
í stækkunarferli kæmu til með 
að lenda á milli kerfa ef ekkert 
væri að gert. Á sumarþingi 2013 
er skipuð nefnd í málið og er álit 
hennar að finna í þingskjali 21-4. 
Margir aðilar eru kallaðir til álits-
gjafar og meðal annars reifuð sú 
þróun sem orðið hafi í smábáta-
útgerð og sú skoðun látin í ljós 
að stærðarmörk krókaaflamarks-
báta stæðu frekari þróun fyrir 
þrifum. Einnig kom sú skoðun 
fram að gæta bæri varúðar þegar 
kæmi að breytingum á skilyrð-
um um stærð krókaaflamarks-
báta enda gætu slíkar breyting-
ar haft í för með sér ófyrirséðar 
afleiðingar fyrir smábátaútgerð í 
landinu. Bent var á að stækkun 
báta í smábátaflotanum opnaði 
fyrir tilfærslu í handhöfn afla-
heimilda, þær kynnu að færast á 
færri hendur.Að auki var talið að 

möguleikar til stækkunar smá-
báta breyttu eðli smábátaútgerð-
ar, færðu hana fjær því að vera 
útgerð þar sem eigandi báts eða 
fjölskylda hans héldi sjálf í róðra 
og nær bátaútgerð stærri útgerð-
arfyrirtækja. 

Kvótakaupin þegar hafin
Þrátt fyrir þessar athugasemdir 
og að ekki væri séð fyrir hverjar 
afleiðingarnar kynnu að verða 
fyrir smábátaútgerð var sam-
þykkt á Alþingi að mesta stærð 
báta í krókaaflamarki skyldi vera 
allt að 15 metrar og allt að 30 BT. 

Það er ljóst að innan fárra ára 
verða bátar af þessari stærð, 15/30, 
farnir að skipta tugum. Þetta eru 
öflugir bátar sem koma til með að 
fiska 1.200 til 1.500 tonn árlega. 
Þessir bátar þurfa mikinn kvóta 
og að þeim standa öflugar útgerð-
ir. Það er því ljóst að þeir munu 
kaupa til sín allan þann kvóta 
sem þeir komast yfir. Þeir eru 
reyndar þegar byrjaðir að kaupa 
til sín kvóta þannig að nær all-
ur kvóti í krókaaflamarkinu mun 
fyrr eða síðar færast á þessa báta. 

Gunnlaugur sannspár
Gunnlaugur Árnason, útgerðar-
maður í Stykkishólmi, kemst trú-
lega næst því að lýsa því hvernig 
málum verði háttað í framtíðinni 
þegar hann segir að þróunin í 
smábáta- og krókaaflamarks-
kerfi verði tvíþætt. Annars veg-
ar einyrkjar sem eru að róa einn 
til tveir um borð á strandveiðum, 
handfærum og grásleppu og svo 
hinn flokkurinn sem eru stærri 

bátar með miklu meiri aflaheim-
ildir, eru með beitningarvélar eða 
róa með línu beitta í landi og eig-
endurnir ekki um borð. Það er því 
ljóst að þessar breytingar á stærð-
armörkum hafa það í för með sér 

að í raun er verið að færa megnið 
af aflamarkinu sem var í króka-
aflamarkinu yfir í almenna kerfið.

Höfundur gerir út handfærabátinn 
Helgu Guðmundsdóttur SK 23.

SKOÐUN

Steinar Skarphéðinsson

Ljóst er að nær 
allur kvóti í 
krókaaflamarkinu 
mun fyrr eða 
síðar færast á 
þessa stærri báta. 

  Breytingar á stærðarmörkum smábáta 

Hinir stóru gleypa þá smáu

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013

Smábátar, stórir og smáir, á Arnarstapa.  MYND/ALFONS FINNSSON

  ESB

Selabann stríðir 
gegn fríverslun
Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) 
hefur úrskurðað að bann Evrópu-
sambandsins við viðskiptum með 
selaafurðir stríði gegn samkomu-
laginu um fríverslun. Norðmenn 
vísuðu málinu til WTO en bann-
ið hefur verið í gildi síðan 2009. 
WTO leggur áherslu á að ESB geti 
ekki bannað innflutning á sela-
afurðum frá Noregi en leyft hann 
frá Grænlandi. 

Í frétt um málið á vef samtaka 
norskra útvegsmanna segir að 
þessi úrskurður sé áfangasigur 
fyrir Noreg, en bent er á að ESB 
geti áfrýjað úrskurðinum og eins 
geti sambandið aðlagað reglur sín-
ar kröfum WTO. 

Norskur selfangari að veiðum. 
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Breytingarnar á Helgu 
Maríu AK úr frystitog-
ara í ísfiskskip eru 
fyrsta skrefið í endur-
nýjun ísfisktogara-
flota HB Granda sem 
lögð verða drög að á 
næstu mánuðum. 

GUÐJÓN EINARSSON
gudjon@fiskifrettir.is

HB Grandi tilkynnti fyrr 
á þessu ári að fyrirtækið 
hygðist auka til muna fisk-

vinnslu í landi og draga að sama 
skapi úr frystingu á sjó. Liður í 
því var að setja frystitogarann 
Venus HF á sölu og breyta frysti-

t o g a r a n u m 
Helgu Maríu 
AK í ísfisk-
togara. Síðar-
nefnda skipið 
er nú að koma 
úr breytingum 
í Póllandi þar 
sem frystilest-
inni var breytt 
í ísfisklest auk 
ýmissa ann-

arra endurbóta. Hér heima verð-
ur svo sett nýtt vinnsludekk í 
skipið með tilheyrandi búnaði. 
Þar verður þó ekki látið staðar 
numið í endurnýjun ísfisktogara 
HB Granda að því er fram kom 
í erindi Torfa Þ. Þorsteinssonar, 
deildarstjóra botnfisksviðs fyr-
irtækisins, á Sjávarútvegsráð-
stefnunni í síðustu viku.

,,Ísfisktogarafloti HB Granda er 
kominn til ára sinna og á næstu 
mánuðum munum við leggja 
drög að endurnýjun skipanna,“ 
sagði Torfi. „Við munum ekki 
endilega leggja áherslu á nýrra 
stál heldur bætta meðferð afla. 
Þar kemur til skoðunar hvernig 
við eigum að kæla fiskinn þegar 
hann kemur um borð, hvernig 
eigi að haga aðgerð, kælingu og 
flokkun á millidekki, hvort við 
eigum að kara fiskinn á milli-
dekki og svo framvegis. Við 
þessa vinnu verður ómetanlegt 
að fá reynsluna af nýja vinnslu-
dekkinu um borð í Helgu Maríu 
eftir að hún verður komin í full-
an rekstur. Að auki munum við 
svo horfa til aukaafurða. Við 
hirðum að sjálfsögðu hrogn og 
lifur núna en í nýjum eða end-
urnýjuðum skipum gerum við 
ráð fyrir að koma með slógið að 
landi líka, hvort sem það verður 
í formi meltu eða með einhverj-
um öðrum hætti. Síðast en ekki 
síst verður svo kappkostað að 
vinnuaðstaða og aðbúnaður sjó-
manna verði sem bestur og að 
olíu eyðsla verði sem minnst.“

Stóraukin landvinnsla
Í máli Torfa kom fram að hin 
aukna áhersla HB Granda á fisk-

vinnslu í landi hefði það í för 
með sér að hráefni til fiskiðju-
versins í Reykjavík, sem sér-
hæfði sig í karfa og ufsa, ykist 
úr 15.000 tonnum í 20.000 tonn. 
Hráefni til vinnslu í fiskiðju-
verinu á Akranesi, sem sérhæfði 
sig í þorski, færi úr 4.000 tonn-
um í 7.000 tonn. 

Mikið fellur til af karfabein-
um í vinnslunni í Reykjavík.  Í 
byrjun næsta árs verður tekin 
í notkun ný  beinaverksmiðja 

í húsakynnum fiskimjölsverk-
smiðjunnar á Akranesi sem 
getur  brætt 50 tonn á sólarhring. 

Aukin sjálfvirkni
HB Grandi hefur á undanförnum  
árum lagt áherslu á aukna sjálf-
virkni í fiskvinnslunni og liður 
í því var að kaupa tölvustýrða 
beingarðs- og bitaskurðarvél 
fyrir karfa frá Völku sem þróuð 
hafði verið í samvinnu fyrir-
tækjanna tveggja. Röntgen-  og 

þrívíddarmyndavélar eru notað-
ar til að greina og staðsetja bein 
í karfaflökum og beingarðurinn 
er síðan skorinn úr með vatns-
skurði. Auk þess er hægt að skera 
flökin í bita í ákveðnum stærð-
um. Reynslan hefur sýnt að með 
þessu móti er hægt að ná fram 
nákvæmari skurði og bættri nýt-
ingu auk þess sem afkastagetan í 
vinnslunni hefur aukist. Þá eru 
beinlaus flök mun verðmætari 
afurð en bein með flökum.

„Frá því að karfavélin var tek-
in í notkun hjá okkur fyrir rúmu 
ári hefur hún verið í gangi nán-
ast upp á hvern einasta vinnslu-
dag og komið mjög vel út,“ sagði 
Torfi. „Þegar ákvörðunin um 
aukna landvinnslu var tekin var 
ljóst að frystihúsið á Akranesi 
var ekki í stakk búið til þess að 
taka við meira hráefnismagni 
nema með aukinni fjárfestingu. 
Við ákváðum því, í ljósi góðr-
ar reynslu af karfavélinni, að 

  HB Grandi leggur aukna áherslu á ferskfiskvinnslu 

Endurnýjun ísfiskskipa framundan

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013

Torfi Þ.  
Þorsteinsson

Unnið við beingarðs-og bitaskurðarvélina fyrir þorsk í fiskiðjuveri HB Granda á Akranesi. 

Þorskflök koma út úr skurðarvélinni á Akranesi. Blokk og marningur mótaður í bita í Revo Portioner-vélinni frá Marel. 

Pökkunarlínan fyrir fersk flök og flakabita í fiskiðjuveri HB Granda í Reykjavík.
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kaupa beingarðs- og bitaskurð-
arvél fyrir þorsk til notkunar á 
Akranesi. Vélin var sett upp um 
verslunarmannahelgina síðustu 
og ég get með góðri samvisku 
sagt að hún hafi uppfyllt vænt-
ingar okkar um afköst og aukna 
nýtingu í dýrari afurðir.“

Bitar úr blokk og marningi
Í ljósi aukinnar framleiðslu á 
ferskum flökum og flakabit-
um  fjárfesti HB Grandi einnig 
í sumar í nýrri pökkunarlínu 
frá Marel  fyrir fiskiðjuverið í 
Reykjavík sem reynst hefur mjög 
vel að sögn Torfa. 

„Jafnframt höfum við spáð 
mikið í það hvernig við gætum 
aukið verðmæti blokkarafurða 
og marningsafurða og höfum 
verið í samstarfi við Marel um 
að nota vél, Revo Portioner, sem 
aðallega hefur verið notuð í kjöt 
til þess að búa til bita úr þess-
um afurðum. Þetta þróunarstarf 
snýr bæði að tækni og markaðs-
málum. Þetta er spennandi verk-
efni sem á vonandi eftir að skila 
góðum árangri,“ sagði Torfi Þ. 
Þorsteinsson.

Við munum ekki 
endilega leggja 
áherslu á nýrra 
stál heldur bætta 
meðferð afla. 
Þar kemur til 
skoðunar hvernig 
við eigum að kæla 
fiskinn þegar 
hann kemur um 
borð.

Umfang botnfisk-
vinnslu HB Granda
Aflaheimildir Tonn
Þorskur  11.000
Ufsi 8.000
Karfi 21.000
Annað  12.000
Samtals  52.000

Starfsmenn í landi 250
Sjómenn 220

Ísfisktogarar Smíðaár
Ásbjörn RE 1978
Helga María AK 1988
Ottó N. Þorláksson RE 1981
Sturlaugur H Böðvarsson AK 1981

Frystitogarar 
Höfrungur III AK 1988
Þerney RE 1992
Örfirisey RE 1988

Áætluð velta í botnfiskvinnslu  
um 15 milljarðar kr. 

Helga María AK.  MYND/ÞORGEIR BALDURSSON

  Frystitogaranum Helgu Maríu AK breytt í ísfisktogara

Eitt best búna ísfiskskip flotans

TOGTAUGAR

Minni orka, margföld endingMinni orka, margföld ending

Á nýja millidekkinu sem 
hannað hefur verið fyr-
ir Helgu Maríu AK er rík 

áhersla lögð á að viðhalda gæð-
um hráefnisins eins og nokkur 
kostur er í gegnum allt ferlið. HB 
Grandi fékk sérfræðinga Matís í 
lið með sér til þess að rannsaka 
og finna út hvernig best væri að 
ná þessu takmarki. Samið var 
við 3X Technology um að hanna 
og smíða búnaðinn sem sést á 
meðfylgjandi teikningu. Fisk-
urinn, þorskur og ufsi, kemur 
úr móttökunni á færibandi og 
fer í tvö blóðgunarkör þar sem 
hann staldrar við í 12 mínútur 
(afköst beggja kara samtals 7 
tonn). Að því loknu fer hann í 
krapakör (mínus 0-1,4°C) og er 
gert ráð fyrir að hitastigið lækki 
um 4-6°C. Úr kælikörunum fer 
fiskurinn í flokkun (á sérstak-
lega við þorsk og ufsa) og er allur 
flokkaður niður í lest með flokk-
ara frá Marel. Allar upplýsingar 
um aflann eru sendar upp í brú 
og þá í land til vinnslumanna 
og sölumanna. Auk þessa eru í 
þessari línu 6 meðaflakör með 
krapa í, slægingarvél fyrir smá-
an ufsa og safnkar fyrir lifur og 
hrogn. 

„Við erum sannfærðir um að 
þegar upp verður staðið verðum 
við með eitt best búna ísfiskskip 
flotans,“ sagði Torfi Þorsteins-
son. 

gudjon@fiskifrettir.is »

A=krapakar 
B=meðaflakör 
C=hrogn og lifur 
D=slægingarvél 
fyrir smáan ufsa 

E=blóðgunarkör 
F=krapakör 
G=flokkari
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KJARTAN STEFÁNSSON
kjartan@fiskifrettir.is

K ristján Hjaltason, sölustjóri 
hjá Ocean Trawlers Europe, 
flutti athyglisvert erindi á 

Sjávarútvegsráðstefnunni sem 
nefndist: Hefur verðmæti afla 
aukist? Afli, vinnsla og sala 2012 
og horfur 2014, heimsafli, og þró-
un afurðaverðs á hráefniskíló.

Kristján gat þess í upphafi að 
heildarafli íslenskra skipa hefði 
verið 1.449 þúsund tonn árið 
2012 sem er rúmlega 300 þús-
und tonna aukning frá 2011. Á 
síðasta ári var heildarframboð 
vegna veiða, innflutnings og eld-
is 1.519 þúsund tonn. Íslenska 
fiskveiðilögsagan skilaði 83% af 
þessu magni sem er mikil aukn-
ing frá fyrra ári. Veiði utan lög-
sögunnar skilaði 13%, fiskeldi 
og ræktun gáfu hálft prósent og 
innflutningur 4%.

Kristján sagði að árið í ár yrði 
ekki eins gott og síðasta ár. Hann 
áætlaði að í heild yrðu 1.410 
þúsund tonn til ráðstöfunar. Þá 
spáði hann því að enn frekari 
samdráttur yrði árið 2014. Heild-
armagn þá yrði 1.250 þúsund 
tonn eða svipað magn og var árið 
2011. 

Aukning í ferskum afurðum
Kristján vék síðan að því hvern-
ig heildaraflanum var ráðstafað á 
árinu 2012. Fram kom að 50% af 
öllum afla voru fryst og 38% fóru 
í bræðslu. Þau 12% sem eftir eru 
fóru í söltun, fersk flök eða flutt 
óunnin úr landi.

„Athyglisverðasta breytingin 
frá aldamótum er að hlutfall þess 
sem fer í flök hefur tvöfaldast, 
var 14% í fyrra og hefur sú þróun 
haldið áfram í ár. Næstum helm-
ingi minna fer í söltun en áður, 
eða eingöngu 17% af afla. Mestur 
afli fer í frystingu eða 61%. Hæg 
minnkun er í sjófrystingu frá 
2008 en á sama tíma hefur land-
frysting aukist verulega. Útflutn-
ingur á óunnum fiski hefur lítið 
breyst og var svipaður árið 2012 
og um aldamótin. Að lokum fara 
3% í aðra vinnslu sem er mest 
þurrkun,“ sagði Kristján.

Aukin manneldisvinnsla
Kristján sagði að ráðstöfun á 
uppsjávarafla hefði tekið mikl-
um breytingum frá árinu 2000. 

„Í fyrra fóru 56% aflans í bræðslu 
og 44% í frystingu. Árin 2010 
og 2011 hafði jafnmikið farið í 

hvorn flokkinn. Þróunin er mjög 
merkileg. Frá 1990 fram til 2002 
fóru yfir 90% af uppsjávarafla í 
bræðslu. Síðan þá hefur hlutfall 
frystingar til manneldis aukist 
töluvert,“ sagði Kristján. 

65 milljarða aukn-
ing á þrem árum
Á síðasta ári voru fluttar út sjáv-
arafurðir fyrir 277 milljarða 
króna. Í tölum Hagstofunnar er 
reiknað með 269 milljarða út-
flutningi en Kristján bætti við eld-
isfiski og niðurlögðum afurðum. 
Þessir flokkar gáfu samtals tæpa 
8 milljarða króna. Inni í þessum 
tölum eru hvalaafurðir sem skil-
uðu 1,3 milljörðum í fyrra.

Kristján sýndi samanburð á 
verðmætum seldra sjávarafurða 
frá 2000 til 2014. Þar kom fram 
að frá árinu 2009 hefði aukning 
verðmæta á föstu gengi verið um 
30% eða 65 milljarða króna sem 
væri mjög góður árangur. „Áætla 
má að útflutningsverðmæti verði 
óbreytt frá því í ár en það sýna 
tölur fyrstu 9 mánuði þessa 
árs. Ef við horfum til næsta árs 
spáum við lítilli aukningu, bol-
fiskafli eykst en uppsjávarafli 
minnkar,“ sagði Kristján.

Breski markaðurinn stærstur
Evrópa er langstærsta markaðs-
svæðið með 81,5% af öllum út-
flutningi sjávarafurða frá Íslandi. 
Asía er með 8,5% og Norður-Am-
eríka með 4,5%. Mikill vöxtur 
hefur verið til Afríku en þangað 
fóru 5% af útflutningsverðmæti 
í fyrra. Suður-Ameríka er með 
hverfandi hlutdeild. 

Fram kom í máli Kristjáns að 
Bretland væri langmikilvæg-
asti markaðurinn fyrir íslenskar 
sjávarafurðir 2012 með tæp 17% 
eða 47 milljarða króna þótt sal-
an hefði dregist saman á liðnum 
árum. Söluhæstu íslensku sjáv-
arafurðirnar og afurðaflokkarnir 
voru fersk þorskflök og bitar með 
22,6 milljarða verðmæti. Fiski-
mjöl skilaði litlu minna eða 22,3 
milljörðum. Næstu flokkar eru 
heilfrystur makríll, blautverk-
aður saltfiskur, landfryst þorsk-
flök og lýsi.  

Hráefnisverð á kíló
Kristján vék að þróun afurða-
verðs nokkurra mikilvægra teg-
unda, þ.e. fyrir þorsk, ýsu, loðnu 
og síld. Hann sýndi útreikninga 
á útflutningsverði á hvert hráefn-
iskíló fyrir þessar tegundir. Deilt 

var í útflutningsverðmæti hverr-
ar tegundar með því magni sem 
veitt var árið 2012, sem kom úr 
eldi eða var flutt inn. Útflutn-
ingsverðmætum fyrri ára var 
breytt miðað vísitölu viðskipta-
vogar. Þannig sést hvernig verð 
hefur þróast á föstu gengi.

Ekki viðunandi árangur
Heildarframboð af þorski 2012 
var 207 þúsund tonn og útflutn-

ingsverðmæti 83 milljarðar. Það 
þýðir að hvert kíló af veiddum 
þorski skilaði í fyrra að með-
altali 402 krónum í útflutnings-
tekjur.

Kristján bar saman verð á 
þorski árin 2003 og 2012 en afli 
var svipaður bæði árin. Innan 
tímabilsins hækkaði verðið mik-
ið árin 2006 og 2007 en þær verð-
hækkanir gengu til baka árin 
2008 og 2009.

„Afurðaverð á hráefniskíló 
var 388 krónur árið 2003 sem 
þýðir að hækkun til 2012 hef-
ur eingöngu verið 3,5% sem er 
innan við hálft prósent á ári. 
Það getur að mínu mati ekki 
talist viðunandi árangur fyr-
ir okkar mikilvægustu fiskteg-
und. Eins og allir vita hefur 
verð á þorski lækkað mikið í ár,“ 
sagði Kristján.

Jákvæð verðþróun á ýsu
Í fyrra var meðalafurðaverð á 
ýsu 344 krónur á hráefniskíló. 
Þróun ýsuverðs hefur verið 
jákvæð á heildina litið und-
anfarinn áratug. Ýsuafli hefur 
sveiflast töluvert og það hefur 
auðvitað mikil áhrif á ráðstöf-
un hans. 

„Á árunum 2000 til 2002 var 
aflinn svipaður og í fyrra, í 
kringum 50 þúsund tonn. Af-
urðaverð á hráefniskíló var þá 
290 krónur og hefur því hækk-
að um 19% á 10 árum sem er 
góður árangur. Verð á ýsu hef-
ur auk þess hækkað á þessu ári,“ 
sagði Kristján.

60% hækkun loðnuverðs
Þróun loðnuverðs hefur verið 

  Hagstæð þróun í útflutningsverðmæti sjávarafurða

65 milljarða aukning verðmæta á þrem árum

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013

Kristján Hjaltason í ræðustól á Sjávarútvegsráðstefnunni.  MYND/HAG

Heildarafli Íslendinga dregst saman í ár og á næsta 
ári samkvæmt spám. Heildarverðmæti sjávaraf-
urða hefur aukist mikið undanfarin þrjú ár, eða um 
65 milljarða á föstu verði. Tæpur helmingur þess-
arar aukningar væri vegna loðnu og síldar. Þetta 
kom fram í erindi á Sjávarútvegsráðstefnunni 2013.

Gott síldarkast hjá Faxa RE sem tekið var í Grundarfirði fyrir skömmu. Gríðarleg aukning hefði orðið í verðmæti síldar á 10 árum. Afurðaverð á hráefniskíló hefur næstum þrefaldast, 
farið úr 47 krónum á kíló í 133 krónur. 
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65 milljarða aukning verðmæta á þrem árum

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013

Heildarframboð sjávarfangs og úr eldi
 2012: 1.519.000 tonn
 (2011: 1.215.000 tonn)

83% (73%)

13% (14%)

0,5% (0,4%)

4% (7%)

INNFLUTNINGUR

Verðmæti seldra sjávarafurða 2000-2014
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Útflutningur á föstu gengi 2012

Útflutningur á verðmæti hvers árs

Óskum útgerð og áhöfn til hamingju 
með Jónínu Brynju ÍS 55

Afurðaverð á 
hráefniskíló 
þorsks var 388 
krónur 2003. 
Hækkun til 2012 
hefur eingöngu 
verið 3,5% sem 
er innan við hálft 
prósent á ári. Það 
getur ekki talist 
viðunandi árangur 
fyrir okkar 
mikilvægustu 
fisktegund.

Þróun afurðaverðs á hráefniskíló 2000-2012
— afli og afurðaverð/kg á föstu gengi 2012 
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Afurðaverð
á hráefniskíló

furðaverð á hráefniskíló hefur næstum þrefaldast, 
MYND/VIÐAR SIGURÐSSON

mjög jákvæð. Afurðaverð í fyrra 
var 48 krónur á hráefniskíló. 
Árið 2005 var svipaður afli og í 
fyrra eða rúm 600 þúsund tonn 
en þá var afurðaverð aðeins 30 
krónur á kíló, að sögn Kristjáns. 
Þetta er 60% hækkun sem verð-
ur að teljast mjög gott. 

Hlutfall afla sem fór í bræðslu 
á þessu tímabili hefur sveiflast 
en var yfirleitt yfir 80%. „Erf-
itt virðist að ná frystingu yfir 
20% nema þegar loðnuafli er 
mjög lítill. Ég velti því fyrir 
mér hvort ekki sé hægt að auka 
vinnslu til manneldis meir,“ 
sagði Kristján.

Afurðaverð síldar þrefaldast
Kristján gat þess að gríðarleg 
aukning hefði orðið í verðmæti 
síldar á 10 árum og hefði af-
urðaverð á hráefniskíló næst-
um þrefaldast, farið úr 47 krón-
um á kíló í 133 krónur. 

Verðmæti alls síldarafla hef-
ur samkvæmt þessu aukist um 
18 milljarða króna á tíma-
bilinu. Kristján benti á að 
helsta breyting í vinnslu væri 
sú að mun minna færi af síld 
til bræðslu en áður en að sama 
skapi hefði orðið aukning í 
vinnslu til manneldis. 

Eins og að framan er get-
ið hefur útflutningsverð-
mæti sjávarafurða aukist um 
65 milljarða króna frá 2009. 
Kristján sagði að tæpur helm-
ingur þessarar aukningar væri 
vegna loðnu og síldar. 
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Fyrsti 30 tonna báturinn, 
sem smíðaður er inn í 
krókaaflamarkið eftir að 
reglum var breytt, hefur 
verið afhentur. Báturinn 
kostar 140 til 150 millj-
ónir króna. Hann rær með 
48 bala og gæti veitt allt 
að 2 þúsund tonn á ári. 

KJARTAN STEFÁNSSON
kjartan@fiskifrettir.is

Ú tgerðarfélagið Jakob Val-
geir ehf. í Bolungarvík 
fékk nú á dögunum af-

hentan nýjan Cleopatra bát frá 
Bátasmiðjunni Trefjum í Hafn-
arfirði.

Nýi báturinn hefur hlotið  
nafnið Jónína Brynja ÍS 55. 
Báturinn er 15 metrar á lengd, 
mælist 30 brúttótonn og er í 
krókaaflamarkskerfinu. Jónína 
Brynja er af nýrri gerð Cleo-
patra 50 sem er sérhönnuð inn 
í nýlega breyttar reglur um 
stærðarmörk krókaaflamarks-
báta. 

Nokkrir stærri bátar komnir
Þetta er fyrsti Cleopatra 50 bát-

urinn sem smíðaður er til fisk-
veiða fyrir íslenska útgerð, að 
því er Högni Bergþórsson hjá 
Trefjum sagði í samtali við 
Fiskifréttir. Tveir sams konar 
bátar eru nú í smíðum fyrir Ein-
hamar. Ein Cleopatra 50, Krist-
inn SH, hefur verið að veiðum í 
sumar og haust en sá bátur var 
keyptur hingað til lands fyrr 
á árinu frá Belgíu. Tveir aðr-
ir bátar af þessari stærð hafa 
verið smíðaðir fyrir Íslendinga 
sem gera út í Noregi, þ.e. báta-
rnir Ásta B og Aldís Lind.

Nokkrir 30 tonna bátar hafa 
nú þegar verið skráðir í króka-
aflamarkskerfið en þar er um 
að ræða báta sem hafa verið 
lengdir eða bátar sem voru áður 
smábátar  með aflamark.

911 hestöfl
Aðalvél Jónínu Brynju ÍS er af 
gerðinni Yanmar 6AYM 911 
hestöfl tengd ZF500IV gír. Raf-
stöð er 28kW frá Kohler. Bát-
urinn er útbúinn siglingatækj-
um af gerðinni Furuno frá 
Brimrún.

Báturinn er einnig útbú-
inn með vökvadrifnum hlið-
arskrúfum að framan og aftan 

sem tengdar eru sjálfstýringu 
bátsins. Báturinn er útbúinn 
til línuveiða. Línuspil er frá 
Beiti ehf. og annar búnaður 
til línuveiða frá Stálorku ehf. 
Blóð gunarbúnaður er frá 3X 
Technology. Ískrapavél er frá 
Kælingu ehf. Öryggisbúnaður 
bátsins kemur frá Viking.

Rými er fyrir 19 stk. 660 lítra 
kör í lest. Í bátnum er innangeng 
upphituð stakkageymsla. Þrír 
demparastólar eru í brú fyr-
ir skipstjóra og háseta. Svefn-
pláss er fyrir fjóra í lúkar auk 
eldunaraðstöðu með eldavél, 
örbylgjuofni og ísskáp. Borðsal-
ur er í lúkar.

Gripum tækifærið
Jónína Brynja ÍS kemur í stað-
inn fyrir samnefndan bát sem 
eyðilagðist er hann strandaði 
við Straumnes fyrir um það 

bil ári síðan. Sá bátur var 15 
brúttótonn að stærð. „Við grip-
um tækifærið og fengum okkur 
stærri bát. Í sumar var lögum 
um stjórn fiskveiða breytt þann-
ig að heimilað var að smábátar í 
krókaaflamarki mættu vera 15 
metrar að lengd og við nýttum 
okkur það. Hinn báturinn var í 
raun styttri útgáfa af nýja bátn-
um. Nýi báturinn samsvarar sér 
betur og hlutföll í honum eru 
eðlilegri,“ sagði Jakob Valgeir 
Flosason framkvæmdastjóri í 
samtali við Fiskifréttir. 

  Nýr og öflugur 30 tonna krókaaflamarksbátur afhentur eigendum

Fyrsta nýsmíði fyrir íslenska útgerð

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013

Núna náum við 
að taka allan 
fisk í gegnum 
blóðgunarkarið, 
alveg sama hve 
mikið fiskast, og 
nógur ís er um 
borð til kælingar.

Jónína Brynja ÍS 55 á prufusiglingu eftir að báturinn var sjósettur. 

Báturinn er búinn fullkomnustu siglingar- og fiskleitartækjum. 
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Tæknilýsing á Jónínu Brynju ÍS 55
Vélbúnaður og stýrisbúnaður

Aðalvél. Yanmar 6AY 911hö, Gír: ZF 500IV, Skrúfubúnaður frá Ásafli ehf.  »
Stýrisbúnaður frá Ásafli ehf. »
Stýri , KN vélsmiðja. »
Helac snúningsliður og dælubúnaður frá Ásafli ehf.  »
Bógskrúfa TRAC og skutskrúfa TRAC frá Aflhlutir ehf. »

Öryggisbúnaður
Viking björgunarbúnaður, KRU Sport PRO björgunarvesti með Kannad R10  »
AIS neyðarsendum.
Sjálfvirkur sleppibúnaður,  KN vélsmiðja. »

Siglingatæki frá Brimrún ehf.
Furuno FCV-30B, 5 geisla dýptarmælir, Furuno NavPilot 711 sjálfstýring,  »
Furuno SC-50 GPS áttaviti, Maxsea Plot TZ - Wide sjókort.
Furuno CI-88/BB straummælir. Furuno DFF1-UHD, dýptar- og botngreining- »
ar-mælir, Furuno Radar, Furuno DRS4D 24“ tengdur beint á Maxsea
Brim 3 hliðarskrúfustjórnun fyrir tvær skrúfur, Brim hliðarskrúfustjórnun  »
úti.
McMurdo R-2 Neyðartalstöð »

Siglingatæki frá Sónar ehf.
JRC JHS-182 Class-A AIS, Sailor 6215, VHF talstöð. »
Sailor 6150 Mini-C, Raymarine VHF talstöð. »

Veiðiútbúnaður
Blóðgunarbúnaður frá 3X Technology. »
Línuspil frá Beiti ehf. »
Færaspil, línurenna og blóðgunarkar frá Stálorku ehf. »
Vökvakerfi frá Danfoss hf. »

Nógur ís um borð
Nýi báturinn kostar um 140 
til 150 milljónir króna. Jakob 
Valgeir  sagði að stækkunin hefði 
marga góða kosti í för með sér. 

„Stækkunin gerir það meðal ann-
ars kleift að við getum verið með 
þvotta- og blóðgunarkar frá 3X 
Technology. Einnig settum við 
ljósavél og mjög öfluga ískrapavél 
um borð.

Núna náum við að taka allan 
fisk í gegnum blóðgunarkarið, 
alveg sama hve mikið fiskast, og 
nógur ís er um borð til kælingar. 
Aflameðferð batnar því mikið frá 
því sem var þegar vel fiskast.“

Stærri vél
Jónína Brynja ÍS er útbúin með 
öllum fullkomnustu siglinga-
tækjum. Mörg tækjanna eru 
þau sömu og voru í bátnum sem 

strandaði. Það tókst að bjarga 
þeim heilum af strandstað áður 
en báturinn eyðilagðist. Vélin í 
nýja bátnum er stærri og gang-
hraðinn því meiri. Jakob Valgeir 

sagði að stærri bátur gæti tekið 
á sig verri veður. Þá væri meira 
rými um borð fyrir áhöfn bæði í 
lúkar og við vinnu. 

Allt að 2 þúsund tonna ársafli
Jónína Brynja ÍS er balabátur 
eins og flestallir krókabátar í Bol-
ungarvík. Ekki er gert ráð fyrir 
beitningarvél. „Það er fyrst og 
fremst vegna „ríkisstyrksins“, 
þ.e. línuívilnunarinnar, en það 
skiptir líka máli að margir menn 
í landi hafa atvinnu af beitningu,“ 
sagði Jakob Valgeir. 

Hann áætlaði að nýi báturinn 
gæti veitt meira en 15 tonna bátar 
hafa gert, um 2 þúsund tonn á ári 
eða allt að því. Um borð eru 48 
balar en um 32 til 36 balar voru 
um borð áður. Þrír verða um borð, 
þar sem vélarrúmið er vaktfrítt, 
og fjölgar um einn í áhöfn. Gert 

er ráð fyrir að í heild verði sex 
manns í áhöfn sem skiptast á. 

Skipstjórar á Jónínu Brynju ÍS 
eru Egill Jónsson og Bjarki Frið-
bergsson.

Góð byrjun
„Báturinn hefur reynst mjög vel 
í alla staði,“ sagði Egill Jónsson, 
skipstjóri á Jónínu Brynju ÍS, í 
samtali við Fiskifréttir. Rætt 
var við hann á þriðjudagsmorg-
uninn en þá höfðu þeir farið í 
þrjá róðra á nýja bátnum.

Fyrsti róðurinn var prufutúr 
og þá veiddust 3 tonn. Í næsta 
róðri fengust 14 tonn og 10 tonn 
í róðrinum þar á eftir. Aflinn í 
stærri róðrunum fékkst norð-
ur af Horni og var mestanpart 
þorskur. 

Egill sagði að stærðarmunur-
inn á nýja bátnum og 15 tonna 

bátunum væri ótrúlega mikill og 
vinnan um borð væri allt önnur 
og miklu léttari, sérstaklega þeg-
ar mikið fiskaðist. „Það veitir 
ekki af að hafa góða aðstöðu þeg-
ar bölunum fjölgar og línan leng-
ist,“ sagði Egill. 

Eiga framtíðina fyrir sér
Egill gat þess að mesta nýjungin 
fyrir utan stærðina væri þvotta- 
og blóðgunarkarið. Mjög vel 
hefði gengið að blóðga og ganga 
frá fiskinum þótt aflinn hefði 
farið í 14 tonnin.

„Krókaaflamarksbátar eru marg-
ir hverjir farnir að fiska það mikið 
að ekki veitir af því að hafa stærri 
báta. Þessir bátar eiga framtíðina 
fyrir sér. Það er til dæmis ekki 
spurning fyrir þá sem eru með 
beitningarvél um borð að stækka 
bátana,“ sagði Egill Jónsson. 

Það veitir ekki 
af að hafa góða 
aðstöðu þegar 
bölunum fjölgar 
og línan lengist.

Millidekkið er rúmgott. Vélarrúmið er engin smásmíði.
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S
tofnmæling botnfiska að 
haustlagi (haustrall) fór 
fram í 17. sinn dagana 1. 
október til 4. nóvember 

sl. Niðurstöðurnar eru að mestu 
í samræmi við væntingar og 

vísitölur yfirleitt mjög svipaðar 
því sem var árið 2012. Stofn-
mælingin gefur svipaða mynd 
af ástandi þorskstofnsins og 
fékkst í stofnmati í vor. 

Þorskur
Heildarvísitala þorsks hefur 
farið vaxandi síðastliðin 6 ár og 
mældist nú sú hæsta frá 1996 
er farið var í fyrstu stofnmæl-
inguna að haustlagi. Hækkun 
vísitölunnar er í góðu samræmi 
við stofnmat frá því í vor. 

Fyrstu vísbendingar um 2013 
árganginn gefa til kynna að 
hann sé lítill en meira er yfir-
leitt ekki hægt að segja út frá 
vísitölu yngsta árgangs í stofn-
mælingu að hausti.

Lengdardreifing þorsks í ár 
samanborið við meðaltal ár-
anna 1996-2012 sýnir að meira 
er af þorski stærri en 80 cm. 
Meðalþyngd þorsks eftir aldri 
hefur hækkað undanfarin ár 
og er nú um eða yfir meðaltali 
haustrallsins 1996-2012 í flest-
um aldursflokkum.

Ýsa
Stofnvísitala ýsu hækkaði veru-
lega á árunum 2001-2006 en fór 
ört lækkandi næstu fjögur árin 
þar á eftir. Vísitalan nú hækkaði 
frá árinu 2012 og er svipuð því 
sem hún var árið 2009 og í upp-
hafi aldarinnar. Borið saman 
við árin 2010 og 2012 fékkst nú 
meira af 25-35 cm ýsu, minna af 
40-55 cm ýsu, en meira af ýsu 
stærri en 55 cm. 

Stofnvísitölur í fjölda eftir 
aldri benda til að árgangarnir 
frá 2008-2013 séu lélegir. Vísi-
tölur árganganna frá 2011 og 
2012 eru líka talsvert hærri en 

vísitölur árganga frá 2008 til 
2010 við eins árs aldur.

Gullkarfi
Stofnvísitala gullkarfa í haust-
mælingunni mældist há og 
eru vísitölur 2012 og 2013 þær 
hæstu frá árinu 1996. Hefur 
vísitalan verið að aukast jafnt 
og þétt frá árinu 2001.

Djúpkarfi
Heildarvísitala djúpkarfa hefur 
farið hægt lækkandi frá árinu 
2000. Vísitala ungfisks (minni 
en 30 cm) var lág líkt og und-
anfarin ár og hefur lækkað mik-
ið á tímabilinu. 

Grálúða
Vísitala veiðistofns grálúðu (55 
cm og stærri) hefur hækkað frá 
árunum 2004-2007 þegar hún 
var í lágmarki en er þó talsvert 
lægri en var á árunum 1997-
2002. Eins og árin 2009-2012 
mældist töluvert af smærri 
grálúðu.

Árið 2013 var grálúðu mest 
að finna djúpt úti af Norður- og 
Austurlandi líkt og undanfarin 
ár en hlutdeild vestursvæðisins 
er fremur lítil miðað við fyrri ár.

Aðrir botnfiskar
Stofnvísitölur steinbíts og hlýra 
voru lágar líkt og 2010 og 2012. 
Stofnvísitala ufsa hækkaði frá 
árinu 2009 til ársins 2012 en 
lækkaði aftur í mælingunni í ár. 

Vísitala skötusels hefur far-
ið ört lækkandi frá árinu 2010 
og mældist nú svipuð og árin 
1999-2001. Haustrallið sýnir að 
nýliðun skötusels (fjöldi eins árs 
fisks) hefur verið slök síðustu 
fjögur ár.

  Niðurstöður haustralls Hafrannsóknastofnunar

Gott ástands þorsks

Haustrall 2013. Aðalbjörg Jónsdóttir kvarnar þorsk og í baksýn er Svanhildur Egilsdóttir.  MYND/KRISTJÁN KRISTINSSON

Starfsmenn Aflhluta ehf. óska fyrirtækinu Jakob Valgeir ehf 
til hamingju með Jónínu Brynju ÍS.
 
Jónína Brynja ÍS er með tvær TRAC hliðarskrúfur. 

Dreifing þorsks

Aðeins önnur mynd blasir við af dreifingu þorsks í haustralli en í 
vorralli þegar þorskurinn hefur gengið suður fyrir land til hrygn-
ingar. Líkt og undanfarin ár fékkst mest af þorski djúpt norðvestur, 

norður og austur af landinu og á Þórsbanka fyrir suðaustan land. Fyrir 
sunnan land fást aðeins nokkur kíló í togi sem sjá má á meðfylgjandi skýr-
ingarmynd. Kristján Kristinsson, verkefnisstjóri í haustrallinu, sagði í samtali 
við Fiskifréttir að dreifingin á þorski hefði verið svipuð mörg undanfarin ár. 
Upp úr árinu 2000 hefði orðið vart við meira af þorski suðaustur af landinu, á 
Þórsbankanum, og það hefði haldist síðan. Þá hefði verið bætt við nokkrum 
togum í grænlensku lögsögunni, rétt vestan við miðlínu, árið 2008 og árin á 
eftir að frátöldu árinu 2009. Síðustu ár hafa verið tekin 6 tog í grænlensku 
lögsögunni.  Tvo góð höl náðust í grænlensku lögsögunni að þessu sinni, 
annars vegar um 3,5 tonn af djúpkarfa og hins vegar um 3 tonn af þorski. 
Þorskurinn var meira en 80 sentímetra langur og að jafnaði í betri holdum en 
þorskur sem fæst við Ísland. Hann var þó ekki eins vænn og þegar rannsóknir 
hófust fyrst 2008. Fyrir utan þorsk og djúpkarfa veiðist aðeins af gullkarfa og 
blálöngu en lítið af grálúðu. „Talsvert fæst af smærri djúpkarfa Grænlands-
megin en veiðist í íslensku lögsögunni. Stærðardreifingin þar er allt önnur en 
í næstu stöð í íslensku lögsögunni þótt stutt sé á milli stöðva,“ sagði Kristján 
Kristinsson. 

kjartan@fiskifrettir.is »

Útbreiðsla þorsks í kg á stöð í haustralli 2013
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Vestmannaeyjar
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Guðmundur VE  1260 Tro Síld 1
Þorsteinn ÞH 68* Tro Djúpk 1 
Sighvatur Bj VE 527 Nót Síld 1 
Kap VE 551 Nót Síld 1 
Jón Vídalín VE 99* Tro Karfi 1 
Gullberg VE 69 Tro Þorsk 1 
Bergur VE 30 Tro Þorsk 1 
Brynjólfur VE 49* Tro Þorsk 1 
Vestmannaey VE 64 Tro Þorsk 1 
Bergey VE 65 Tro Þorsk 1 
Dala-Rafn VE 76 Tro Þorsk 1 
Frár VE 45 Tro Þorsk 1 
Maggý VE 12 Dra Ýsa 2 
Þórunn Svein VE 78 Tro Djúpk 1 
Álsey VE 911 Nót Síld 1 
Fróði II ÁR 15 Tro Þorsk 1 
Heimaey VE 660 Nót Síld 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hlöddi VE 4.7 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:   9.3

Samtals afli: 4588.3

Þorlákshöfn
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Jón á Hofi ÁR 17 Tro Humar 1 
Erling KE 47 Net Ufsi 1 
Arnar ÁR 8 Dra Ýsa 1 
Tjaldanes GK 9 Net Ufsi 1 
Jóhanna ÁR 7 Dra Langl 2 
Sólborg RE 10 Dra Ýsa 1 
Maggý VE 13 Dra Ýsa 1 
Reginn ÁR 4 Dra Sandk 3 
Fróði II ÁR 7 Tro Karfi 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Máni II ÁR 9.2 Lín Ýsa 4 
Smábátaafli alls:  17.5

Samtals afli: 139.5

Grindavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Hrafn GK 258 Tro Karfi 1 

Gnúpur GK 359 Tro Grálú 1 
Vörður EA 65 Tro Þorsk 1 
Magnús Geir KE 2 Tro Rækja 1 
Tjaldanes GK 2 Net Ufsi 2 
Farsæll GK 17 Dra Ýsa 3 
Askur GK 4 Net Þorsk 4 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Dúddi Gísla GK 13.4 Lín Langa 3 
Gullfari HF 4.9 Net Þorsk 4 
Hraunsvík GK 3.5 Skö Skötu 3 
Smábátaafli alls:  29.1

Samtals afli: 736.1

Sandgerði
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Örn KE 10 Dra Þorsk 4 
Sigurfari GK 7 Dra Þorsk 2 

Happasæll KE 1 Net Þorsk 1 
Njáll RE 5 Dra Sandk 3 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Óli Gísla HU 17.7 Lín Þorsk 4 
Lilja BA 0.6 Han Ufsi 2 
Sunna Líf KE 0.0 Net Þorsk 1 
Smábátaafli alls:  61.4

Samtals afli:  84.4

Keflavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Vilhelm Þors EA 541 Nót Síld 1 
Hákon EA 355 Nót Síld 1 
Berglín  GK 97 Tro Þorsk 1 
Magnús Geir KE 5 Tro Rækja 2 
Happasæll KE 5 Net Þorsk 3 
Benni Sæm GK 7 Dra Þorsk 4 
Siggi Bjarna GK 9 Dra Þorsk 3 
Maron GK 8 Net Þorsk 6 
Arnþór GK 3 Dra Þorsk 3 
Sandvíkingur ÁR 1 Pló Sæbjú 1 
Sóley Sigurj GK 116 Tro Þorsk 1 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 1147.0

Hafnarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kristján HF 12.5 Lín Þorsk 4 

Samtals afli:  12.5

Kópavogur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Von SK 0.2 Þor Klett 1 

Samtals afli:   0.2

Reykjavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Brimnes RE 351 Tro Gulll 1 
Guðmundur í  RE 378 Tro Grálú 1 
Vigri RE 421 Tro Þorsk 1 
Örfirisey RE 463 Tro Þorsk 1 
Höfrungur II AK 453 Tro Karfi 1 
Ottó N Þorlá RE 113 Tro Karfi 1 
Sturlaugur H AK 193 Tro Þorsk 2 
Friðrik Sigu ÁR 7 Tro Rækja 1 
Aðalbjörg RE 4 Dra Sandk 2 
Aðalbjörg II RE 3 Dra Sandk 3 
Stefnir ÍS 47 Tro Stein 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Ásþór RE 1.9 Lín Ýsa 2 
Kári AK 0.1 Þor Trjón 1 
Smábátaafli alls:   1.9

Samtals afli: 2434.9

Akranes
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Hannes André SH 1 Þor Klett 2 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Ebbi AK 10.2 Lín Ýsa 3 
Ísak AK 4.9 Net Þorsk 5 
Stapavík AK 0.2 Han Þorsk 1 
Von SK 0.2 Þor Klett 1 
Smábátaafli alls:  26.9

Samtals afli:  27.9

Arnarstapi
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kvika SH 18.0 Lín Þorsk 4 
Bárður SH 6.2 Skö Skötu 3 

Samtals afli:  29.3

Rif
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Örvar SH 73 Lín Þorsk 1 
Saxhamar SH 64 Lín Þorsk 1 
Matthías SH 6 Dra Þorsk 2 
Esjar SH 7 Dra Þorsk 2 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Tryggvi Eðva SH 42.5 Lín Ýsa 5 
Hafnartindur SH 5.3 Skö Skötu 4 
Bára SH 2.0 Net Þorsk 2 
Jóa II SH 0.4 Han Þorsk 2 

AFLABRÖGÐIN
[Vikan 17.nóv - 23.nóv]

Hengilrifin botnvarpan – bölvað í hljóði
Enginn skyldi álasa mönnum sem hér eru að taka trollið hengilrifið í bræluskít, þótt fram á varir þeirra hafi hrotið  »
ófögur orð. Það sem við mönnum blasir er hengilrifin botnvarpan komandi úr undirdjúpunum. Framundan er því margra 
klukkustunda viðgerð á veiðarfærinu í kulda og ágjöf. Oftar en ekki berhentir með netanálar í hönd og vasahníf í munnviki. 
Máski hugsar einhver á vaktinni: „Eru ekki að nálgast vaktaskipti á þessu?“ (Texti: Hafliði Óskarsson/togarar.123.is) MYND/ 

NJÁLL YNGVASON

FISKMARKAÐIR

Allir markaðir*

* Reiknistofa fiskmarkaða  
22.11.2013 - 27.11.2013

Slægður fiskur = S/Óslægður = Ó

Teg S/Ó KG KR/KG Alls

Blágóma Slægt 6 0,00 kr. 0 kr.

Blálanga Hausaður 12.666 116,22 kr. 1.472.076 kr.

Blálanga Óslægt 433 235,39 kr. 101.926 kr.

Blálanga Slægt 7.730 237,86 kr. 1.838.672 kr.

Bleikja Slægt 102 960,00 kr. 97.920 kr.

Djúpkarfi Óslægt 30.403 310,24 kr. 9.432.338 kr.

Flök/bleikja .. 351 1.482,08 kr. 520.210 kr.

Flök/bleikja M/ roði 17 1.340,00 kr. 22.780 kr.

Flök/regnb.sil. .. 80 1.213,50 kr. 97.080 kr.

Flök/ýsa .. 45 500,00 kr. 22.500 kr.

Gellur .. 415 637,56 kr. 264.588 kr.

Grálúða Slægt 8.060 439,93 kr. 3.545.828 kr.

Grásleppa Óslægt 10 16,30 kr. 163 kr.

Gullkarfi Óslægt 62.960 295,31 kr. 18.592.475 kr.

Háfur Óslægt 5 10,00 kr. 50 kr.

Hlýri Óslægt 1.110 391,69 kr. 434.775 kr.

Hlýri Slægt 43.140 487,72 kr. 21.040.402 kr.

Hrogn/þorskur .. 719 68,44 kr. 49.210 kr.

Humar Halar 41 4.000,00 kr. 164.000 kr.

Hvítaskata Óslægt 3 76,00 kr. 228 kr.

Hvítaskata Slægt 28 76,00 kr. 2.128 kr.

Keila Óslægt 19.122 118,68 kr. 2.269.393 kr.

Keila Slægt 13.521 135,68 kr. 1.834.484 kr.

Kinnfiskur þorskur .. 96 839,11 kr. 80.555 kr.

Langa Óslægt 30.892 208,50 kr. 6.441.046 kr.

Langa Slægt 36.158 239,51 kr. 8.660.178 kr.

Langlúra Óslægt 3.048 212,43 kr. 647.481 kr.

Langlúra Slægt 5.460 155,59 kr. 849.499 kr.

Lax Slægt 2.871 827,12 kr. 2.374.650 kr.

Lifur .. 60.241 128,05 kr. 7.714.155 kr.

Lifur Óslægt 1.631 130,00 kr. 212.030 kr.

Lifur/skötuselur .. 1.387 364,41 kr. 505.435 kr.

Lúða Slægt 616 861,28 kr. 530.549 kr.

Lýsa Óslægt 3.276 99,36 kr. 325.499 kr.

Lýsa Slægt 2.710 134,93 kr. 365.647 kr.

Maríuskata Slægt 21 74,00 kr. 1.554 kr.

Náskata Óslægt 21 13,71 kr. 288 kr.

Náskata Slægt 87 37,02 kr. 3.221 kr.

Sandkoli Óslægt 2.447 59,09 kr. 144.594 kr.

Sandkoli Slægt 4.430 76,57 kr. 339.223 kr.

Síld Óslægt 2.125 169,79 kr. 360.800 kr.

Skarkoli Slægt 21.337 301,22 kr. 6.427.222 kr.

Skata Óslægt 21 126,19 kr. 2.650 kr.

Skata Slægt 1.122 145,71 kr. 163.484 kr.

Skötuselur Óslægt 187 568,00 kr. 106.216 kr.

Skötuselur Slægt 17.751 646,02 kr. 11.467.565 kr.

Skrápflúra Óslægt 397 50,00 kr. 19.850 kr.

Skrápflúra Slægt 70 63,14 kr. 4.420 kr.

Slétti langhali Óslægt 74 130,00 kr. 9.620 kr.

Steinbítur Klær 3 343,00 kr. 1.029 kr.

Steinbítur Óslægt 2.017 275,64 kr. 555.963 kr.

Steinbítur Slægt 23.956 470,84 kr. 11.279.506 kr.

Stóra brosma Slægt 3 6,33 kr. 19 kr.

Stórkjafta Óslægt 2 52,00 kr. 104 kr.

Stórkjafta Slægt 6.543 212,22 kr. 1.388.563 kr.

Þorskur Óslægt 438.256 270,02 kr. 118.338.580 kr.

Þorskur Slægt 322.568 303,84 kr. 98.008.649 kr.

Þykkvalúra Slægt 4.306 614,85 kr. 2.647.547 kr.

Tindaskata Óslægt 21.841 26,61 kr. 581.158 kr.

Tindaskata Slægt 8 14,00 kr. 112 kr.

Ufsalifur .. 5.073 102,34 kr. 519.190 kr.

Ufsi Óslægt 17.825 189,33 kr. 3.374.870 kr.

Ufsi Slægt 49.454 207,17 kr. 10.245.160 kr.

Undirm.þor Óslægt 64.336 176,55 kr. 11.358.445 kr.

Undirm.þor. Slægt 21.080 190,35 kr. 4.012.545 kr.

Undirmálsýsa .. 44 85,00 kr. 3.740 kr.

Undirm.ýsa Óslægt 7.827 172,72 kr. 1.351.842 kr.

Undirm.ýsa Slægt 895 189,35 kr. 169.467 kr.

Ýsa Óslægt 278.806 284,88 kr. 79.427.607 kr.

Ýsa Slægt 198.967 290,00 kr. 57.701.039 kr.

Samtals: 1.863.253 274,00 kr.  510.525.792 kr.

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013

ÚTDRAGANLEGT FÆRIBAND

SÍMI 554 0000 www.klaki.is
klaki@klaki.is

•  360°  snúningur
•  lengd  2,7m  til  4,8m  -  aðrar  lengdir  mögulegar  
•  þyngd  við  enda  ca.  35kg.
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Smábátaafli alls: 159.6

Samtals afli: 309.6

Ólafsvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Glófaxi VE 5 Skö Skötu 1 
Guðmundur Je SH 23 Dra Þorsk 4 
Ólafur Bjarn SH 25 Net Þorsk 6 
Sveinbjörn J SH 12 Dra Þorsk 2 
Gunnar Bjarn SH 11 Dra Þorsk 4 
Egill SH 10 Dra Þorsk 3 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Brynja SH 20.5 Lín Ýsa 5 
Friðrik Berg SH 0.3 Han Þorsk 1 
Smábátaafli alls:  68.8

Samtals afli: 154.8

Grundarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Vilhelm Þors EA 308 Nót Síld 1 
Hringur SH 69 Tro Þorsk 1 
Farsæll SH 42 Tro Þorsk 1 
Grundfirðing SH 42 Lín Þorsk 1 
Sóley SH 77* Tro Þorsk 1 
Helgi SH 46 Tro Þorsk 1 
Stígandi VE 28 Tro Þorsk 1 
Haukaberg SH 5 Net Þorsk 3 
Áskell EA 48 Tro Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Diddi Helga SH 7.7 Net Síld 4 
Arnar SH 7.5 Skö Skötu 2 
Smábátaafli alls:  26.9

Samtals afli: 691.9

Stykkishólmur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Gullhólmi SH 45 Lín Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Anna SH 7.0 Net Síld 2 
Kári SH 5.4 Lín Þorsk 4 
Fjóla SH 3.0 Ígu Ígulk 3 
Smábátaafli alls:  59.5
Samtals afli: 104.5
Brjánslækur 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Húni BA 4.6 Lín Þorsk 2 

Samtals afli:   4.6

Patreksfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Núpur BA 86 Lín Þorsk 2 
Vestri BA 39 Tro Þorsk 1 
Brimnes BA 39 Lín Þorsk 3 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Fönix BA 4.8 Lín Þorsk 2 
Smábátaafli alls:  11.2

Samtals afli: 175.2

Tálknafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Kópur BA 52 Lín Þorsk 1 
Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Sæli BA 10.4 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:  14.9

Samtals afli:  66.9

Þingeyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Jóhanna Gísl ÍS 113 Lín Þorsk 1 
Egill ÍS 14 Dra Ýsa 3 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 127.0

Flateyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Ísborg ÍS 4 Tro Þorsk 2 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hrólfur Eina ÍS 23.4 Lín Þorsk 4 
Smábátaafli alls:  44.1

Samtals afli:  48.1
Suðureyri

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hrefna ÍS 16.7 Lín Ýsa 4 

Samtals afli:  58.7

Bolungarvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Þorlákur ÍS 39 Lín Þorsk 1 
Rifsari SH 11 Dra Þorsk 1 
Páll Helgi ÍS 15 Dra Þorsk 2 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Fríða Dagmar ÍS 34.8 Lín Ýsa 5
Sæbjörn ÍS 12.9 Dra Þorsk 4
Smábátaafli alls: 234.4

Samtals afli: 299.4

Ísafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Páll Pálsson ÍS 144 Tro Þorsk 2 
Ásbjörn RE 122 Tro Þorsk 1 
Bylgja VE 127 Tro Þorsk 2 
Frosti ÞH 108 Tro Þorsk 2 
Aldan ÍS 7 Tro Rækja 1 
Áskell EA 40 Tro Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Björg Hauks ÍS 14.9 Lín Ýsa 5 
Smábátaafli alls:  28.3

Samtals afli: 576.3

Súðavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Gunnvör ÍS 14 Tro Rækja 3 
Eiður ÍS 22 Tro Rækja 3 
Örn ÍS 4 Tro Rækja 1 
Valur ÍS 14 Tro Rækja 3 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli:  54.0

Drangsnes
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Grímsey ST 3 Dra Ýsa 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Skúli ST 29.6 Lín Ýsa 4 
Sigurey ST 4.3 Kræ Krækl 1 
Smábátaafli alls:  47.0

Samtals afli:  50.0

Hólmavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Tómas Þorval GK 70 Lín Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri

Hlökk ST  22.1 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:  62.2

Samtals afli: 132.2

Hvammstangi
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Harpa HU  4 Dra Koli 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Steini HU  9.5 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:   9.5

Samtals afli:  13.5

Skagaströnd
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Arnar HU  492 Tro Karfi 1 
Sturla GK  76 Lín Þorsk 1 
Ágúst GK  107 Lín Þorsk 2 
Valdimar GK  91 Lín Þorsk 2 
Sighvatur GK  96 Lín Þorsk 2 
Hamar SH  57 Lín Þorsk 7 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kristinn SH  37.8 Lín Þorsk 7 
Dagrún HU  0.7 Net Þorsk 1 
Smábátaafli alls: 105.5

Samtals afli: 1024.5

Sauðárkrókur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Klakkur SK  133 Tro Þorsk 1 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 133.0

Hofsós
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Þorleifur EA  15 Dra Þorsk 2 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Bíldsey SH  26.0 Lín Ýsa 4 
Smábátaafli alls:  28.4

Samtals afli:  43.4

Siglufjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Múlaberg SI  26 Tro Þorsk 1 
Frosti ÞH  51 Tro Þorsk 1 
Kristrún RE  94 Lín Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Guðbjörg GK  17.8 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:  96.1

Samtals afli: 267.1

Ólafsfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Magnús Jón ÓF  1.8 Han Þorsk 3 

Samtals afli:   3.3

Grímsey
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Þorleifur EA  6 Dra Þorsk 3 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Konráð EA  5.9 Lín Þorsk 3 
Sigrún EA  0.4 Han Ufsi 2 
Smábátaafli alls:  15.3

Samtals afli:  21.3

Hrísey

 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Siggi Gísla EA  5.1 Lín Ýsa 2 

Samtals afli:   7.7

Dalvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Björgvin EA  137 Tro Þorsk 1 
Björgúlfur EA  122 Tro Þorsk 1 
Tjaldur SH 143 Lín Þorsk 2 
Sandvík EA 14 Dra Þorsk 5 
Sæbjörg EA  11 Dra Ýsa 4 
Hafborg EA  7 Dra Þorsk 2 
Anna EA  109 Lín Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Straumur EA  2.8 Lín Þorsk 1 
Sæþór EA  1.7 Net Þorsk 1 
Ósk EA 0.1 Han Þorsk 1 
Smábátaafli alls:  10.3

Samtals afli: 553.3

Árskógssandur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Særún EA  11.2 Lín Þorsk 4 

Samtals afli:  20.2

Hauganes
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hulda EA  0.2 Lín Þorsk 1 

Samtals afli:   0.2

Akureyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Kaldbakur EA  151 Tro Þorsk 1 
Eyborg ST  6 Tro Rækja 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Dögg EA  0.5 Lín Ýsa 1 
Smábátaafli alls:   0.5

Samtals afli: 157.5

Húsavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Kristín ÞH  14 Lín Þorsk 1 
Hera ÞH  8* Dra Þorsk 5 
Haförn ÞH  9 Dra Þorsk 3 
Hafborg EA  3 Dra Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Lágey ÞH  6.2 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:  11.0

Samtals afli:  45.0

Raufarhöfn
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Jökull ÞH  25 Tro Þorsk 1 
Þórsnes SH  32 Lín Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Háey II ÞH  12.4 Lín Þorsk 3 
Smábátaafli alls:  22.3

Samtals afli:  79.3

Þórshöfn
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Suðurey VE  74 Tro Þorsk 2 
Geir ÞH  23 Dra Koli 5 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli:  97.0

Bakkafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Halldór NS  8.0 Lín Ýsa 3 

Samtals afli:  20.9

Vopnafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Ingunn AK  1044 Nót Síld 1 
Faxi RE  892 Nót Síld 1 
Lundey NS  274 Nót Síld 1 
Þórsnes SH  41 Lín Þorsk 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Ás NS  1.7 Lín Ýsa 1 
Ólöf NS  0.1 Net Koli 1 
Smábátaafli alls:   1.9

Samtals afli: 2252.9

Borgarfjörður Eystri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Glettingur NS  8.4 Lín Þorsk 2 
Gletta NS  0.8 Han Þorsk 2 

Samtals afli:  17.7

Seyðisfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Gullver NS  112* Tro Þorsk 1 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 112.0

Neskaupstaður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Beitir NK  1257 Nót Síld 1 
Bjarni Ólafs  AK 774 Nót Síld 1 
Barði NK  216 Tro Ufsi 1 
Bjartur NK  94* Tro Þorsk 1 
Börkur NK  1117 Nót Síld 1 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Dóri GK  26.4 Lín Þorsk 5 
Smábátaafli alls:  84.7

Samtals afli: 3542.7

Eskifjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Aðalsteinn J  SU 615 Tro Síld 1 
Hafdís SU  27 Lín Þorsk 4 
Drangavík VE  31 Tro Þorsk 1 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 673.0

Reyðarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Aðalsteinn J SU  633 Tro Síld 1 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 633.0

Fáskrúðsfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Ljósafell SU  138 Tro Þorsk 2 
Smábátaafli alls:   0.0

Samtals afli: 138.0

Stöðvarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Hafdís SU  23 Lín Þorsk 3 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Jón Ásbjörns RE  43.2 Lín Þorsk 6 
Smábátaafli alls: 186.4

Samtals afli: 209.4

Breiðdalsvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Benni SU  20.4 Lín Þorsk 3 
Máni SU  0.1 Han Þorsk 1 

Samtals afli:  24.1

Djúpivogur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Páll Jónsson GK  72 Lín Þorsk 1 
Fjölnir SU  123 Lín Þorsk 2 
Gulltoppur GK  43 Lín Þorsk 6 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hópsnes GK  31.7 Lín Þorsk 6 
Tjálfi SU  3.4 Dra Koli 2 
Smábátaafli alls:  93.3

Samtals afli: 331.3

Hornafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Ásgrímur Hal SF  887 Nót Síld 1 
Jóna Eðvalds SF  656 Nót Síld 1 
Skinney SF  30 Tro Þorsk 1 
Steinunn SF  56 Tro Ufsi 1 
Þinganes SF  11 Tro Þorsk 1 
Sigurður Óla SF  3 Tro Þorsk 1 
Þórir SF  47 Tro Þorsk 2 

Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Guðmundur Si SU 23.1 Lín Þorsk 3 
Sævar SF  0.9 Han Þorsk 1 
Smábátaafli alls:  63.9

Samtals afli: 1753.9

                                   Úr skoðunargrein í Fiski-
fréttum eftir Einar Odd Kristjánsson: ,,Fyrir 
nokkrum dögum var samþykkt á Alþingi að 
stofna enn nýjan sjóð: Hlutafjársjóð. Honum 
er ætlað það hlutverk að taka erlend lán til 
þess að leggja fram nýtt hlutafé í gjaldþrota 
sjávarútvegsfyrirtæki. Sýnist mér því fram-
tíð sjávarútvegsins vera allbjört um þessar 
mundir, að vísu halda fyrirtækin áfram að 

tapa, en það ætti ekki að koma að sök, að 
minnsta kosti ekki ef sjóðirnir vinna vel 
saman. Fyrst fá menn lán hjá Atvinnutrygg-
ingasjóði meðan veðin eru til, en síðan snúa 
þeir sér til hins sjóðsins, Hlutabréfasjóðs-
ins, og fá þar nýtt hlutafé, verða þannig aftur 
lánshæfir í Atvinnutryggingasjóði um hríð, 
og þannig getur þetta gengið koll af kolli um 
ókomna tíð.“ 

FYRIR 25 ÁRUM 

Sjóðirnir bjarga sjávarútveginum
3. MARS 1989

FIMMTUDAGUR   28. NÓVEMBER 2013
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V
eiðarnar gengu mjög vel 
meðan við gátum verið að. 
Leiðindatíð hefur verið 
síðustu þrjá dagana. Síld-

in ætti að hafa nóg súrefni þá,“ 
sagði Kristinn Ólafsson, skip-
stjóri á Björt SH, í samtali við 
Fiskifréttir en rætt var við hann 
á miðvikudagsmorguninn.

Björt SH fór í tvo róðra, á laug-
ardaginn og sunnudaginn, eftir 
að opnað var fyrir veiðar á síld 
í net innan brúar í Kolgrafa-
firði. Heimilt verður að veiða 
þar allt að 1.300 tonn í því skyni 

að bjarga verðmætum. Björt SH 
fékk alls sjö tonn af síld í þess-
um tveimur róðrum og fylltu 
þeir bátinn í hvorri veiðiferð. 
Seinni róðrinum var lokið að 
hádegi, svo greiðlega gekk að ná 
síldinni. Aflanum er landað á 
Grundarfirði en síldinni er ekið 
til vinnslu hjá Vigni Jónssyni hf. 
á Akranesi. „Þetta er allt stór og 
falleg síld,“ sagði Kristinn.  

Björt SH hefur verið að síld-
veiðum í Breiðafirði í haust. Bát-
urinn var því tilbúinn til að snúa 
sér strax að veiðum í Kolgrafa-

firði um leið og veiðar þar voru 
heimilaðar. „Við vorum búnir að 
veiða um 34 tonn af síld í haust. 
Komið var að síðustu úthlut-
un og aflaheimildir okkar voru 
því að klárast. Það er góð búbót 
fyrir okkur að fá að halda veið-
um áfram í Kolgrafafirði,“ sagði 
Kristinn. 

Fyrir síldina fá bátarnir 80 
krónur á kílóið en Kristinn gat 
þess að ríkið tæki af því 13 krón-
ur í leigu fyrir utan auðlinda-
gjald. 

kjartan@fiskifrettir.is »

  Síldin veiddist vel áður en veðrið skall á

Góð búbót fyrir smábáta

Allt til línuveiða
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