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Þetta er fyrsta fréttabréf frá Pacific Northwest Ocean 
Cluster (PNWOC). Hér verður farið lauslega yfir hvað 
hefur verið gert frá stofnun og hvað er framundan til 
upplýsinga fyrir helstu stuðningsaðila klasans. Fréttabréfin 
verða samtals 2-4 á árinu 2019 en ekki er búið að ákveða 
nákvæmlega hvenær þau koma út, til að byrja með fer 
það hreinlega eftir því hversu mikið “er að frétta”. 

Pacific Northwest Ocean Cluster (PNWOC) var formlega 
stofnaður 14. Nóvember 2018 við SHOWHOW athöfn 
Marel í Seattle.  

Ákveðið var að nefna klasann Pacific Norhtwest frekar en 
Seattle þar sem það er hlutlausara gangvar t.d. Alaska 
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Fyrirtækja heimsóknir 

Ásamt því að funda með 
rótgrónum sjávarútvegs-
fyrirtækjum á svæðinu hefur 
PNWOC einnig fundað með 
áhugaverðum einstaklingum og 
hópum sem leggja metnað sinn 
við: 
• Þangrækt. 
• Ostrurækt. 
• Umhverfisvæna kítínframleiðslu 

úr krabbaskeljum. 
• Nýjar aðferðir í sjálfbæru fiskeldi 

á hvítfiski. 
• Endurvinnslu á veiðarfærum. 
• Uppfærslu á skipakostum. 
• Nýjar aðferðir í sölumálum. 
• Eflun háskólamenntunar á sviði 

vinnslutækni, matvælafræði og 
eðlisfræði. 

• “Blue Economy”, Washington 
Maritime Blue - verkefni 
Washington fylkis í samstarfi við 
Port of Seattle. 

Kynningar og 
ráðstefnur 

PNWOC hefur einnig haldið 
kynningu hjá Turft University - 
Ocean Turn og Alaska Ocean 
Cluster Tuesdays. Klasinn sótti 
Pacific Marine Expo í Seattle og 
Women in Seafood í San Diego. 
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(Seattle ekki alltaf vinsælt þar) og nær yfir stærra svæði. 
Pacific Northwest er þekkt í Bandaríkjunum og notað fyrir 
strandfylkin Washington og Oregon og jafnvel Norður 
Californiu, British Columbia í Kanada og Suður Alaska. 
Idaho, Montana og Wyoming tilheyra einnig þessu svæði. 

Rétt fyrir miðjan desember var heimasíða með slóðina 
www.pnwoceancluster.com sett í loftið. Þar verða meðal 
annars mánaðalegar kynningar á frumkvöðlafyrirtækjum 
frá svæðinu undir flokknum “Introducing” (https://
www.pnwoceancluster.com/feed).  

PNWOC var stofnaður sem “Non-profit Corporation” og 
er verið að vinna í að fá 501c3 undanþágu hjá IRS 
(skattinum) - sem veitir þeim fyrirtækjum sem styrkja 
klasann skattaafslátt. 

Fyrstu mánuðirnir hafa farið í að koma nafni klasans á 
framfæri og hitta fólkið í bransanum með það að marki að 
finna hvaða bil þarf að brúa til að auka nýsköpun í 
sjávarútveginum á svæðinu. Áhersla hefur verið lögð á 
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Hugsanlegir hópar/
verkefni. 

• 100% Fish 

• Mass spectrometry for 

nutritional proteomics and 

peptidomics of fish species 

harvested in the Pacific 

Northwest. 

• The future fishing vessel. 

• Visit to Iceland. 

• Seafood Entrepreneurship 

meetups.

http://www.pnwoceancluster.com
https://www.pnwoceancluster.com/feed
https://www.pnwoceancluster.com/feed
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verkefnið 100% fish, þ.e. að auka nýtingu hráefnis og færa aukaafurðir upp virðiskeðjuna.  

Sá árangur hefur náðst að haft er samband við PNWOC að fyrra bragði með beiðnir um 
aðkomu klasans að verkefnum og ráðleggingum. PNWOC hefur einnig tengt fyrirtæki og 
einstaklinga á svæðinu við Íslenska aðila og mun væntanlega gera meira af því í framtíðinni. 

Næstu verkefni 
Eftir samtöl og fundi við fólk á svæðinu þykir ljóst að brýnt er að koma saman fyrstu hópunum. 
Eftirfarandi þykja líklegir fyrstu hópar PNWOC: 

Hópur sem samanstendur af forsvarsmönnum samtaka m.a. togaraútgerða, línuútgerða, 
smábátaútgerða, krabbaútgerða, ísfisks, frystiskipa og vinnslna. Meðlimir þar hafa fyrst og 
fremst áhuga á tækninýjungum fyrir smærri og miðlungsstór fiskveiðiskip (veiðar, móttaka, lest, 
öryggi sjómanna) til að hámarka gæði hráefnis með aflameðferð. 

• Hugmynd er uppi um að fyrsta verkefni þessa hóps verði heimsókn til Íslands til að 
kynna hvað er í gangi þar og fá innblástur, hugmyndir og jafnvel samstarfsverkefni 
þaðan. 

• Hópurinn hefur einnig áhuga á betri nýtingu og verðmætaaukningu en endurnýjun 
skipakosts virðist vera ofarlega á blaðinu eins og er. 

Hópur sem samanstendur af stærri útgerðum og vinnslum sem hafa hug á tengingum útfyrir 
sinn iðnað, þá helst inn á líftækni og heilsugeirann.  

• Áhugi á sameiginlegu átak á greiningu á efnasamsetningu sjávarafurða í PNW og 
hvernig best er fyrir sjávarútveginn að skila af sér hráefni til að uppfylla misjafnar kröfur 
líftæknifyrirtækja.  

• Hugmynd um nýtingu á ónýttum tegundum hefur mjög lauslega verið rædd. 
• Væntanlega verður lögð áhersla annarsvegar á “At sea” og hinsvegar “On Shore”. 
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Sameiginlegt átak meðlima um að halda regluleg “Meetup” þar sem frumkvöðlar innan 
sjávarútvegs kynna hugmyndir og verkefni. Fyrirtæki frá Pacific Northwest sem og öðrum 
svæðum og klösum yrðu kynnt. Með þessu er vonast til að kynda upp í frumkvöðla báli innan 
sjávarútvegsins á svæðinu. Þetta verður væntanlega í lok 3. / byrjun 4. ársfjórðungs 2019.  

Langtíma markmið klasans fela m.a. í sér uppbyggingu á “Húsi klasans” og aðskyldum “For-
profit” incubator/accelerator. Þær hugmyndir eru á algjöru frumstigi og munu væntanlega taka 
á sig skýrari mynd eftir fyrsta rekstrarárið.  

Áskoranir 
Fyrst og fremst er PNWOC að þjónusta stórt og fjölmennt svæði. Hér virðast hlutirnir taka lengri 
tíma en maður býst við miðað við reynslu frá Íslandi. Í fjöldanum hefur þó tekist að finna nokkra 
einstaklinga sem vilja láta til sína taka og eru staðráðnir í að láta hlutina ganga hratt og vel fyrir 
sig. Með því að hitta fólk og koma skilaboðunum á framfæri verður sá hópur stærri. 

Þrátt fyrir sterkt nafn Sjávarklasans á Íslandi mun taka tíma að byggja upp traust. Fólk hefur 
almennt áhuga en töluvert dýpra er á því að fólk er tilbúið að skuldbinda sig. Hér er mikið af 
allskyns samtökum og hópum sem gefa sig út fyrir að sinna ýmsu tengdu sjávarútveginum og 
erfitt getur verið að aðgreina sig. Nokkuð ljóst þykir að PNWOC þarf að byrja á mynda lítinn en 
sterkan hóp og bæta svo við hann.  

Að svo stöddu hefur ekki tekist að finna “low hanging fruit” eða lítið verkefni sem geta borið 
árangur fljótt. Margar hugmyndir eru á lofti, flestar stórar en vel má vera að þær, eða hóparnir 
sem vinna að þeim, leiði af sér einhver minni verkefni. 

Mikil spenna ríkir fyrir Húsi klasans hér úti en fólk tengir helst Sjávarklasann við það hugtak. Port 
of Seattle mun gera upp gamalt hús sem ætlað er sem Innovation Center fyrir sjávartengda 
starfsemi á svæði sem kallast Fishermen’s Terminal. PNWOC hefur lýst yfir áhuga á að taka þátt í 
þeirri uppbyggingu og koma inn í það húsnæði. Þeim framkvæmdum mun ekki ljúka fyrr en í 
fyrsta lagi eftir 2 ár og er því líklega þess virði fyrir klasann að horfa annað. Klasinn hefur notið 
góðs stuðnings Marel og Innova í Seattle með boði á afnotum á fundaraðstöðu og skrifstofu 
fyrir klasastjórann. 
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Fyrir frekari upplýsingar eða fyrirspurnir vinsamlegast hafið samband, 

Lára Hrönn Pétursdóttir 

lara@pnwoceancluster.com 
USA sími: +1-425-458-8237
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