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Ágrip

»»

Þessi skýrsla er hluti af kortlagningu Íslenska
sjávarklasans á sjávarklasanum á Íslandi. Tekin voru
viðtöl við einstaklinga á Hornafirði úr ýmsum greinum
í haftengdri starfsemi, allt frá frumframleiðslu til
fullvinnslu, úr stuðningsgreinum og þjónustu við
iðnaðinn, menntastofnunum, ferðaþjónustu og
landbúnaði.

Til að byrja með má nefna þrjár tillögur sem eflt
geta haftengda starfsemi og samvinnu fyrirtækja á
Hornafirði:
»»
»»

Meginefni þessarar skýrslu er kortlagning fyrirtækja
í haftengdri starfsemi á Hornafirði. Þessi samantekt
sýnir að mikil gróska er á Höfn og tækifæri eru
til staðar til að efla formlegt samstarf, bæði milli
fyrirtækja í sjávarútvegi og landbúnaði og milli
fyrirtækja í sjávarútvegi og frumkvöðla á því sviði.
Einnig er vert að skoða samstarf við fyrirtæki annars
staðar á landinu.

»»

»»
»»

Efling Humarklasans á Suðurlandi.
Vinnustofa á grundvelli klasavinnu þar sem aðilum
úr landbúnaði og sjávarútvegi er stefnt saman.
Samskonar vinnustofa í anda klasavinnu þar sem
útgerðinni og matvælaframleiðendum er stefnt
saman.

Eftir greiningu á fyrirtækjum á svæðinu komu einnig
fram nokkrar beinar tillögur að samstarfsverkefnum:
»»
»»

Fjórar ályktanir má draga sérstaklega af þessari
kortlagningu og greiningarvinnu:
»»

Hornafirði og auka þannig verðmæti.
Á Hornafirði er stundaður öflugur landbúnaður og
ferðaþjónusta. Tengja má þessar greinar betur við
sjávarútveginn.

»»

Á Hornafirði er mikill frumkvöðlaandi og áhugi á
nýsköpun.
Auka má fullvinnslu sjávarafurða á Hornafirði.
Bæta má formlega samvinnu fyrirtækja á

»»
»»
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Betri nýting á marningi úr humarklóm
Framleiðsla á lífrænum áburði úr vannýttum
humarafgöngum.
Sameiginleg metanstöð fyrir landbúnað og
sjávarútveg.
Endurvakning Humarklasans á Suðurlandi með
fullvinnsluverkefnum í humri.
Rannsóknir á skeljum í fjörðunum fyrir austan.

Inngangur

viðtöl ásamt annari heimildaöflun eru notuð til að fá
heildarmynd af haftengdri starfsemi á svæðinu, til að
greina sérstöðu og fjölbreytni fyrirtækja og til að finna
út eðli samstarfs og tengsla þeirra á milli.

Árið 1880 tóku verslunarskip að hafa viðkomu á
Hornafirði og því varð Höfn verslunarstaður þegar
saga búsetu þar hófst. Fyrst um sinn óx íbúafjöldi
hægt vegna fárra atvinnutækifæra og staðurinn fór
ekki að byggjast upp að neinu marki fyrr en byrjað
var að stunda útgerð og fiskvinnslu. Um 1920 hljóp
mikill vöxtur í útgerðina vegna komu nokkurra vélbáta
og Hornafjörður varð einn helsti útgerðarstaður
austfirskra vélbáta. Á sjöunda áratugnum efldist
sjávarútvegurinn enn frekar þegar veiðar á humri
hófust af miklum krafti og síðan þá hefur Höfn
verið meðal helstu útgerðastaða landsins. Nú búa
um 1.700 manns á Höfn og alls um 2.200 manns í
Sveitarfélaginu Hornafirði og er sjávarútvegurinn
grunnatvinnugrein á svæðinu. Mikill styrkleiki liggur
í fjölbreytileika útgerðarinnar, margar tegundir eru
veiddar og því er unnið í fiski nánast alla daga ársins.

Í þessari skýrslu er greint frá starfsemi fyrirtækjanna
sem skoðuð voru og þau flokkuð eftir því hvort
þau eru í frumframleiðslu eða fullvinnslu, falli undir
stuðningsgreinar eða þjónustu, rannsókna- og
menntastofnanir eða tilheyra ferðaþjónustu eða
landbúnaði.
Listi yfir fyrirtæki í þessari skýrslu er ekki tæmandi.
Þeirra fyrirtækjum sem fjallað er um var leitað á
vefnum, vísað var á þau af heimamönnum eða
forsvarsmenn þeirra brugðust við auglýsingum sem
birtar voru í fjölmiðlum á svæðinu í aðdraganda
heimsóknar skýrsluhöfunda á Höfn. Fleiri áhugaverð
fyrirtæki gætu verið á svæðinu en höfundar þessarar
skýrslu telja að þau fyrirtæki sem fjallað er um
endurspegli vel þá haftengdu starfsemi sem finna má í
Sveitarfélaginu Hornafirði.

Humarinn er ein af nokkrum tegundum sem eru
mjög mikilvægar fyrir Hornafjörð, að mörgu leyti
sú mikilvægasta. Humarinn er orðinn hluti af ímynd
Hafnar og Höfn er jafnan kallaður humarbærinn.
Tengsl ferðaþjónustu og sjávarútvegs eru sterk í
bæjarfélaginu og munu líklega aukast enn frekar á
komandi árum. Má sem dæmi nefna Humarhátíðina á
Höfn sem hefur fest sig í sessi og er orðin miðpunktur
sumarsins á Höfn í Hornafirði.
Íslenski sjávarklasinn er samstarfsverkefni fjölmargra
fyrirtækja í haftengdri starfsemi og hefur það að
markmiði að bæta samstarf, auka verðmæti og efla
skilning á mikilvægi þeirrar starfsemi sem undir
klasann falla. Eitt af verkefnum Íslenska sjávarklasans
er kortlagning fyrirtækja í haftengdri starfsemi á
Íslandi en það er liður í að auka þekkingu og samstarf
í sjávarklasanum. Tilgangur kortlagningar er að fá
yfirsýn yfir haftengda starfsemi svo hægt sé að koma
auga á mögulega samstarfsfleti, nýsköpun, rannsóknir
og þróun auk þess að benda á tækifæri til betri
nýtingar á hráefni.
Suðurnesin hafa þegar verið kortlögð með góðum
árangri og nú er röðin komin að Sveitarfélaginu
Hornafirði. Við vinnslu þessarar skýrslu um haftengda
starfsemi á Höfn var sett upp vinnustofa á staðnum
og viðtöl tekin við forsvarsmenn fyrirtækja. Þau
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Styrkleikar og veikleikar
góð hvað varðar veður í landi og fallega náttúru og
er svæðið því kjörið fyrir ferðaþjónustu. Mikil hefð
er fyrir óformlegu samstarfi en þar sem staðurinn
er einangraður þurfa íbúar hans bæði að standa
saman og vinna saman í þágu samfélagsins. Margir
viðmælendur nefna einnig að mörg tækifæri séu til
fullvinnslu á svæðinu og fullvinna þurfi vörur meira á
Hornafirði.

Í töflunni að neðan er SVÓT greining notuð til þess
að taka saman með kerfisbundnum hætti styrkleika og
veikleika fyrirtækja á Hornafirði og ógnanir og tækifæri
í ytra umhverfi þeirra. Tekið er mið af viðtölum við
forsvarsmenn fyrirtækja og einstaklinga.
Helsti veikleiki sveitarfélagsins er að líkja má
staðnum við eyland í þeim skilningi að langt er
í næstu þéttbýliskjarna, langt er á markaði og
flutningskostnaður getur þar af leiðandi verið mikill.
Hornafjarðarós felur einnig í sér veikleika þar sem
erfið innsigling takmarkar stærð skipa sem geta
komist inn í höfnina. Ein mesta ógn fyrir Hornafjörð
er sá möguleiki að aflaheimildir séu seldar úr
byggðarlaginu. Íbúar virðast þó ekki telja miklar líkur
á því. Einn viðmælandinn segir að „við höfum stórt og
stöðugt fyrirtæki rekið af heimafólki” og annar bætir
við að „íbúar á Höfn geta sofið áhyggjulausir”.

Viðmælendur töldu oftar en ekki að fjarlægð og
einangrun væru helstu ókostir staðarins. En þessi
fjarlægð skapar aftur á móti einnig ákveðna sérstöðu
fyrir fyrirtæki á svæðinu og jákvætt er að vera
með vörur merktar Hornafirði. Fyrirtæki á svæðinu
eru öflug og einkennir mikill frumkvöðlaandi íbúa
sveitarfélagsins.

Einn helsti styrkleiki svæðisins er nálægðin við
gjöful og fjölbreytt fiskimið. Landfræðileg lega er

SVÓT-greining á haftengdri starfsemi á Höfn
Ógnanir í umhverfi

Tækifæri í umhverfi

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Fjarlægð
Hornafjarðarós
Kvóti gæti farið úr byggðarlaginu
Lítið bæjarfélag

»»

Nálægð við fiskimið
Náttúra
Milt veðurfar
Hefð fyrir samstarfi
Mörg ónýtt tækifæri til fullvinnslu
sjávarafurða
Samstarf landbúnaðar og sjávarútvegs

Styrkleiki fyrirtækja

Veikleiki fyrirtækja

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

Stöndug
Nýsköpun
Samstaða
Sjálfbærni
Sérstaða
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Skortur á stórum fyrirtækjum
Einhæft atvinnulíf
Skortur á störfum sem krefjast meiri
menntunar

Formlegt samstarf
á Hornafirði

fyrirtækjanna sé til staðar vantar leiðtoga til að drífa
samstarfið áfram.

Klasar hafa verið skilgreindir sem landfræðileg þyrping
fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila og stofnana á ákveðnu
sviði sem eru í samkeppni, en eiga þó sameiginlega
hagsmuni og stuðningsnet. Á milli ólíkra aðila í klasa
á sér stað samvinna sem getur verið formbundin
eða laustengd. Þessi samvinna getur leitt til þess
að þekkingu og færni sé miðlað og við það batnar
framleiðni og samkeppnishæfni þeirra er taka þátt í
samstarfinu.

Sjávarútvegur á Höfn
í Hornafirði

Frumframleiðsla
og fullvinnsla

Sjávarútvegurinn er eins og áður segir
grundvallaratvinnugrein á Höfn í Hornafirði. Á síðustu
tíu fiskveiðiárum hafa útgerðir á Höfn fengið að
meðaltali 3,1% af heildar úthlutuðu aflamarki og
er stærsta útgerðin á svæðinu Skinney-Þinganes.
Fyrirtækið er þar að auki tólfta stærsta útgerð
landsins sé litið til úthlutunar í þorskígildum.

Íbúar Hornafjarðar þekkja til klasasamstarfs og hafa
góða reynslu af því. Samfélagið er lítið og fjarlægðir
eru miklar svo að á Hornafirði er samstarf mikilvægt
og staðurinn þarf að vera sjálfum sér nægur. Andinn
á svæðinu er góður og samstarf gott, en eflaust
má bæta. Nú þegar hefur sérstaklega verið horft
til klasasamstarfs í ferðaþjónustunni og eru Ríki
Vatnajökuls og Sjávarþorpið Höfn góð dæmi um
þannig samstarf.

Á Höfn eru alls 20 skráðar útgerðir.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ríki Vatnajökuls er klasi með það að markmiði að
byggja upp ferðaþjónustu, matvælaframleiðslu og
menningu á Suðausturlandi. Það er gert með því að
markaðssetja svæðið í heild og stuðla að nýsköpun
og vöruþróun á svæðinu. Nánast öll fyrirtæki í þessari
starfsemi á svæðinu eru aðilar að klasanum og er
samstaðan mikil.
Sjávarþorpið Höfn er samstarfsverkefni fjölmargra
ferðaþjónustuaðila á Höfn. Verkefnið snýst um
að markaðssetja Höfn sem sjávarþorp og búa
til heildstæða upplifun fyrir ferðamenn þannig
að Sjávarþorpið Höfn verði eftirsóknarverður
áfangastaður allan ársins hring.
Árið 2007 var svo stofnaður Humarklasinn á
Suðurlandi. Klasinn er samstarf annars vegar aðila sem
hafa hagsmuna að gæta af veiðum og vinnslu á humri
og hins vegar rannsóknarsamfélagsins, og eru fyrirtæki
á Höfn þátttakendur í því samstarfi. Hlutverk klasans
er að fylgjast með og samræma þau humarverkefni
sem unnin eru af aðilum klasans. Um þessar mundir er
starfsemi humarklasans ekki mikil og þó svo að áhugi
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Skinney-Þinganes hf.
Austurtangi ehf.
Björgunarbátasjóður Hornafjarðar
Brimsker ehf.
Erpur ehf.
Fossnes ehf.
Grábrók ehf.
Jökulsárlón ehf.
Kiddi Jóns ehf.
Lundi sf
Miðós hf.
Nóna ehf.
Ósdalur ehf.
SF-47 ehf.
Sigurður Ólafsson ehf.
Sílavík ehf.
Silfurnes ehf.
Sólhóll ehf.
Sólsker ehf.
Sveitafélagið Hornafjörður

Útgerð, fiskvinnsla og fullvinnsla
Skinney-Þinganes
Skinney-Þinganes er alhliða sjávarútvegsfyrirtæki
sem veiðir, vinnur og selur fisk. Innan fyrirtækisins
eru einnig þjónustudeildir sem sinna viðhaldi eins og
veiðarfæradeild og verkstæði. Staðsetning við gjöful
fiskimið skilar sér í miklum fjölbreytileika í veiðum og
vinnslu fyrirtækisins og eru fáir staðir á landinu sem
geta sótt jafn margar tegundir. Skinney-Þinganes
veiðir uppsjávarfisk, bolfisk og humar og framleiðir
einnig fiskimjöl og lýsi.

Skinney-Þinganes er lang stærsta fyrirtækið á Höfn
og er mjög mikilvægt fyrir samfélagið að hafa
svona vel statt og stöðugt fyrirtæki sem rekið er af
heimamönnum. Starfsmannafjöldi sveiflast aðeins eftir
árstíma og er mestur fjöldi yfir vertíðina eða um 250
manns. Skinney-Þinganes er að auki tólfta stærsta
útgerð landsins sé litið til úthlutunar í þorskígildum.
Í svona stóru fyrirtæki fer þó mikil orka í daglegan
rekstur að oftar en ekki bíða hugmyndir um
rannsóknar- og þróunarverkefni. Mikil tækifæri eru hjá
Skinney-Þinganes í nýtingu aukaafurða. Samkvæmt
Guðmundi Gunnarssyni framleiðslustjóra SkinneyÞinganess er þörf á að fara í samstarf við önnur
fyrirtæki eða frumkvöðla, og lykillinn að finna góðan
leiðtoga til að draga hópinn áfram.

Mestur hluti afurða fer í útflutning og vegna þess
mikla fjölbreytileika veiddra tegunda dreifist salan um
allan heim. Selt er til Kanada, Afríku, Rússlands og
nánast allrar Evrópu og til Asíu. Salan fer fram með
sölufyrirtækinu Iceland Pelagic sem Skinney-Þinganes
á helming í á móti Ísfélagi Vestmannaeyja.

Skinney-Þinganes séð yfir höfnina
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Sigurður Ólafsson

er einn af mörgun frumkvöðlum á Höfn sem hefur
notfært sér matarsmiðju Matís og reykir hann þar
makríl og býr til makrílpate. Vörunum er pakkað á
staðnum og sendar fullunnar og tilbúnar til neyslu í
sérverslanir í Reykjavík.

Útgerðin Sigurður Ólafsson hefur verið starfrækt síðan
árið 1972 og gerir út tvo báta, Sigurð Ólafsson og
lítinn handfærabát. Um borð í Sigurði Ólafssyni er
humarinn slitinn fyrir veitingahúsin á Hornafirði sem
vilja bara ferskan hágæða humar. Annar fiskur fer beint
á Fiskmarkað Suðurnesja.

Nýlega fékk Sólsker styrk fyrir verkefni um hámörkun
aflaverðmæta smábáta frá Samtökum sunnlenskra
sveitafélaga (SASS).

Ólafur Björn Þorbjörnsson skipstjóri og eigandi
Sigurðar Ólafssonar hefur ásamt bróður sínum nýtt
kjötið úr humarklónum. Þeir hafa nú verið að koma
með klærnar í land fyrir frumkvöðla á svæðinu og sýna
þeim bestu aðferðir við meðferð og eldun.

Erpur
Erpur gerir út tvo línu- og handfærabáta. Fyrirtækið
selur nánast eingöngu á fiskmörkuðum. Þrír
starfsmenn eru hjá fyrirtækinu yfir háannatímann og
enginn skortur er á mönnum með skipstjórnar- og
vélstjóramenntun. Unnsteinn Þráinsson eigandi
fyrirtækisins nefndi að veiðigjaldið sé íþyngjandi og
komi í veg fyrir uppbyggingu fyrirtækisins.

Sólsker
Sólsker var stofnað árið 2007 og er í útgerð og
matvælavinnslu. Sólsker gerir út einn línu- og
handfærabát. Ómar Frans Fransson eigandi Sólskers
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Heppa Matarhöfn

Kokkur

Heppa Matarhöfn var stofnað árið 2012 og er
sjávarútvegsfyrirtæki sem sérhæfir sig í vinnslu, sölu
og dreifingu á íslensku sjávarfangi á innanlandsmarkað
með mikla áherslu á hágæðaframleiðslu og
framúrskarandi þjónustu.

Kokkur er vörumerki undir fyrirtækinu Mat Húsið. Árið
2009 hófst þróun í framleiðslu humarsoðs úr humri frá
Höfn í Hornafirði. Kokkur framleiðir hágæða humarsoð
og leggur áherslu á að varan sé án allra aukaefna.
Þetta er sama soðið og Kokkur notar í humarsúpuna
sína vinsælu sem seld hefur verið um árabil á Höfn
og hefur Humarsoð Kokksins fengið matvælamerkið
skráargatið.

Heppa Matarhöfn býður viðskiptavinum innan
Austur-Skaftafellssýslu að vera í áskrift á fersku
sjávarfangi og fá heimsendingu einu sinni í viku þeim
að kostnaðarlausu. Markmið fyrirtækisins er þó að
afhenda sjávarfang oftar í viku í nánustu framtíð.
Starfsemin byggist á ferskum fiski eins og er, en í
náinni framtíð verður boðið upp á frosið, reykt, saltað
og þurrkað sjávarfang sem og ýmsa sjávarrétti.

Jón Sölvi Ólafsson matreiðslumaður á Höfn er eigandi
og framkvæmdarstjóri fyrirtækisins, en Humarsoð
Kokksins spratt upp úr samstarfi Jóns og Matís. Varan
er nú seld í búðum um allt land og er næsta skref
útflutningur. Jón Sölvi stefnir fyrst á Danmörku en þar
hefur verið tekið vel í vöruna. Úr síðustu styrkúthlutun
Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) fékk Jón
Sölvi styrk til að fara í markaðsherferð til Danmerkur.

Auk þess að vera með heimsendingu innan
sýslunnar er varan einnig komin í Nettó á Höfn og í
Heimamarkaðsbúðina. Vigfús Þ. Ásbjörnsson eigandi
fyrirtækisins segist stefna á útflutning í framtíðinni og
horfir mest til Norðurlandanna.

Stuðningsgreinar
og þjónusta

Ajtel-Iceland
Ajtel er pólskt fyrirtæki sem var stofnað árið 2004 og
framleiðir aðallega niðursoðna þorsklifur. Árið 2010
ákvað fyrirtækið að hefja framleiðslu á svæði þar
sem ferskt og hágæða hráefni er að finna allan ársins
hring. Því var í samvinnu við Skinney-Þinganes opnuð
niðursuðuverksmiðja á Höfn í Hornafirði. SkinneyÞinganes á 34% í fyrirtækinu og aflar því stærstan
hluta hráefnis.

Hornafjarðarhöfn
Hornafjarðarhöfn er stór fiski- og vöruflutningahöfn.
Aðal starfsemi hafnarinnar er að þjónusta aðila sem
tengjast sjávarútvegi og býr Hornafjarðarhöfn vel að
því að hafa sterkt fyrirtæki með mikinn kvóta eins og
Skinney-Þinganes.

Starfsemin á Íslandi hefur verið að þróast og vinnsla
vörunnar er nú kláruð á Íslandi í auknum mæli. Til að
byrja með þurfti varan að fara til móðurfyrirtækisins í
Póllandi áður en hún fór til kaupenda en nú fer varan í
auknum mæli beint frá Íslandi til kaupenda.

Mikil uppbygging hefur verið á hafnarsvæðinu síðustu
ár og tekur Hornafjarðarhöfn virkan þátt í því. Höfnin
er byrjuð að markaðssetja sig fyrir skemmtiferðaskip
og koma nú 2 til 4 skip á sumri. Þessi starfsemi setur
mikinn svip á bæjarlífið og er mikil tekjuaukning fyrir
aðila ferðaþjónustunnar á svæðinu. Að sögn Sigurðar
Guðmundssonar forstöðumanns Hornafjarðarhafnar
takmarkar grunn aðsigling og lítill snúningspunktur inn
í höfninni komu stærri skipa.

Hingað til hefur allt farið í útflutning en fyrirtækið
íhugar að bjóða upp á vöruna hérlendis. AusturEvrópa er helsti markaður vörunnar erlendis.
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Fiskmarkaður Suðurnesja

Vélsmiðjan Foss

Fiskmarkaður Suðurnesja var stofnaður árið 1987. Í
upphafi var ákveðið að fara ekki hefðbundnar leiðir
við uppboð fisks heldur var hann boðinn upp á
tveimur stöðum samtímis, í Njarðvík og Grindavík.
Fljótlega bættust aðrir staðir við og var þá einsdæmi í
heiminum að fiskur var seldur á mörgum stöðum í einu
uppboði samtímis. Á Íslandi er nú allur fiskur seldur á
þennan hátt og hefur FMS fiskmarkað í fimm höfnum,
þar á meðal á Höfn í Hornafirði.

Vélsmiðjan Foss hóf starfsemi sína árið 1992 og
veitir fyrirtækið alhliða þjónustu á sviði málmiðnaðar.
Fyrirtækið er búið öllum algengustu vélum til smíði úr
málmum og einnig tækjum og verkfærum til véla- og
skipaviðgerða. Foss vinnur stöðugt að þróun tækja og
búnaðar til að nota í sjávarútvegi og nýlegt dæmi um
vöru sem fyrirtækið kom að eru andveltitankar í skip,
bæði hér á landi og erlendis.
Sjávarútvegurinn, þ.e. skip, fiskvinnslur og
fiskimjölsverksmiðjur, er stærsti viðskiptavinur
fyrirtækisins þó að það þjónusti einnig orkuver og
orkuveitur, veiti ýmsa tækniþjónustu og sé jafnvel
í mannvirkjagerð fyrir bæjarfélagið. Markmið
fyrirtækisins er að veita góða og örugga þjónustu
og er gott orðspor þeirra aðal söluleið. Ari Jónsson,
annar eigandi fyrirtækisins, segir að sterkur og
kröfuharður heimamarkaður sé lykilatriði þegar kemur
að því að framleiða hágæða vöru.
Helsta hindrun á vegi fyrirtækisins segir Ari að sé
skortur á iðnmenntuðu fólki. Foss hefur þjálfað
réttindalausa starfsmenn og annað hvert ár eru haldin
námskeið tengd starfsemi fyrirtækisins.

Fiskmarkaðurinn á Höfn var stofnaður árið 1992.
Fiskmarkaðurinn kaupir fiskinn óslægðan af bátum
sem landa á Höfn og selja hann svo áfram, aðallega
suður til Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Reykjaness. Þeir
þjónusta aðallega minni útgerðir og er fiskurinn fluttur
með Eimskipum.
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Vélsmiðja Hornafjarðar

SASS veitir styrki til eflingar atvinnulífs og
nýsköpunar á Suðurlandi. Fjármunir til styrkveitinga
úr Vaxtarsamningi Suðurlands, Sóknaráætlun
Suðurlands og fjármagn úr sameiginlegum
sjóðum sveitarfélaganna, sem áður var úthlutað
af Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands, hafa verið
sameinaðir hjá SASS með sameiginlegum úthlutunum
tvisvar á ári.

Vélsmiðja Hornafjarðar var stofnuð árið 1972 og er
bæði í viðgerðum og nýsmíði. Fyrirtækið rekur öfluga
vélsmiðju sem þjónustar fyrirtæki, einstaklinga og
sjávarútveg. Páll Ólafsson framkvæmdarstjóri hafði orð
á því að það skorti tæknimenntað starfsfólk á svæðinu.

Eimskip Flytjandi
Eimskip Flytjandi rekur öflugt þjónustunet í flutningum
á Íslandi. Dreifingamiðstöð Flytjanda er í Reykjavík
en auk þess eru starfandi þjónustumiðstöðvar í öllum
landshlutum og alls eru afgreiðslustaðir um 80 talsins
um land allt.
Uppistaðan af því sem flutt er frá Höfn er fiskur en
til Hafnar er mest flutt af almennum neysluvörum.
Flytjandi hefur verið í samstarfi við LandflutningaSamskip í þeim tilgangi að samnýta ferðir í staðinn
fyrir að senda hálftóma bíla.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) eru þjónustuog samstarfsvettvangur sveitarfélaga í Suðurkjördæmi
og eiga öll sveitarfélög innan þess svæðis rétt
til aðildar. Markmið samtakanna eru að vinna að
hagsmunamálum íbúa aðildarsveitarfélaganna, að vera
samráðsvettvangur aðildarsveitarfélaganna, að gæta
hagsmuna aðildarsveitarfélaganna á innlendum sem
erlendum vettvangi, að vera aðildarsveitarfélögunum
til ráðgjafar um málefni sveitarfélaga og að styðja
starf annarra byggðasamlaga aðildarsveitarfélaganna í
samræmi við óskir forsvarsmanna þeirra hverju sinni.
SASS er með starfsstöðvar í Vestmannaeyjum, á
Selfossi og á Höfn. Megin áhersla starfstöðvarinnar
á Höfn er að styðja við íbúa, fyrirtæki og stofnanir
í Sveitafélaginu Hornafirði og Skaftárhreppi.
Starfsmenn SASS sinna þó einnig verkefnum fyrir allan
fjórðunginn. Með tilkomu starfsstöðvarinnar á Höfn er
horft til samvinnu við aðra aðila sem vinna að eflingu
samfélagsins.
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Rannsóknir og menntun

stærri virðisaukandi rannsóknar- og þróunarverkefni í
sjávarútvegi og landbúnaði.
Á Höfn var einnig árið 2008 opnuð matarsmiðja í
tengslum við starfsstöðina. Þar opnast möguleikar
fyrir áhugasama matvælaframleiðendur á svæðinu og
þeim hjálpað að láta drauma um framleiðsluvörur og
atvinnunýsköpun verða að veruleika. Sérstök áhersla
er lögð á uppbyggingu í tengslum við staðbundin
matvæli og matarferðaþjónustu.

Matís
Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem sinnir
fjölbreyttu rannsóknar-, þjónustu- og nýsköpunarstarfi
í matvæla- og líftækniiðnaði. Matís veitir ráðgjöf og
þjónustu til fyrirtækja í sjávarútvegi og landbúnaði,
sem og hinu opinbera. Til að mynda kemur Matís
að þróun á nýjum vörum og ferlum fyrir fyrirtækin
og gegnir mikilvægu hlutverki hvað varðar gæði og
öryggi matvæla.

Með komu matarsmiðjunnar hefur frumkvöðlaandinn
á Höfn risið og sveitarfélagið hefur verið brautryðjandi
í ýmis konar smáframleiðslu. Matís hefur verið í
samstarfi við flest fyrirtæki á Höfn, en mest hefur
farið fyrir samstarfi við Skinney-Þinganes. Vigfús Þ.
Ásbjörnsson stöðvarstjóri Matís á Höfn segir að það
séu endalaus tækifæri í kringum Skinney-Þinganes,
„það er ýmislegt sem þeim hentar ekki að nýta sér og
því eru miklir möguleikar á samstarfi milli þeirra og
annarra fyrirtækja eða drífandi frumkvöðla sem báðir
aðilar myndu græða á.”

Frá upphafi hefur Matís byggst á neti starfsstöðva
um land allt. Starfsstöðvarnar eru nú alls 10 og
eru áherslur þeirra fjölbreyttar og taka mið af
nærsamfélaginu á hverjum stað og þörfum þess.
Á Höfn hefur verið starfrækt starfsstöð frá árinu
2006 í þekkingarsetrinu Nýheimum, en Nýheimar
er vettvangur skapandi samvinnu á svæðinu. Helstu
áherslur starfsstöðvarinnar eru smáframleiðsla og
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Hafrannsóknastofnun

séu til staðar í þessum landshluta, til dæmis rannsóknir
á botndýralífi í fjörðunum fyrir austan.

Hafrannsóknastofnun sem var stofnuð árið 1965 er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði rannsókna
á hafi og fiski og gegnir mikilvægu ráðgjafarhlutverki
varðandi skynsamlega nýtingu auðlinda hafsins.
Stofnunin hefur þau markmið að stunda rannsóknir á
hafinu og lífríki þess, að veita stjórnvöldum ráðgjöf
um sjálfbæra nýtingu á auðlindum hafsins og að
miðla upplýsingum til stjórnvalda, hagsmunaaðila
í sjávarútvegi og almennings. Af þessum þáttum
er rannsóknarþátturinn lang umfangsmestur
og tengist mikill hluti starfseminnar erlendum
rannsóknarstofnunum og háskólum.

Rannsóknasetur HÍ á Hornafirði
Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði tilheyrir
Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands sem hefur
það að markmiði að skapa aðstöðu til rannsókna
á landsbyggðinni, auka möguleika almennings
til menntunar og styrkja tengsl Háskóla Íslands
við atvinnu- og þjóðlíf. Rannsóknasetur HÍ er á 8
stöðum á landinu og hugmyndin er að búa til net
rannsóknastöðva í kringum landið. Almennt beina
þessar rannsóknastöðvar athygli sinni að landnýtingu,
ferðaþjónustu og sjávarútvegi.

Stofnunin rekur fimm útibú á landinu og var
útibúinu á Höfn komið á laggirnar árið 1976.
Útibúið er tengiliður Hafrannsóknastofnunar við
sjávarútveginn á Hornafirði. Helstu verkefni útibúsins
eru humarrannsóknir, gagnasöfnun úr lönduðum
afla og ýmsar upplýsingaaflanir vegna veiða við
Suðausturland og Austfirði, eins og móttaka fiskmerkja
og merkingar og söfnun sýna til mengunarmælinga.

Meginhlutverk setursins á Höfn er að auka
þekkingu um náttúrufar, menningu og samfélag á
Suðausturlandi. Það er gert bæði með sjálfstæðum
rannsóknum og með því að veita fræðimönnum og
nemendum aðstöðu til rannsóknar- og fræðastarfs.
Í sjávarplássi eins og á Höfn liggur beint við að beina
sjónum sínum að sjávarútvegi en setrið er lítið og
með fá stöðugildi. Vantar því fleiri starfsmenn, einkum

Þórbergur Torfason, starfsmaður Hafrannsóknastofnunar á Höfn segir að miklir rannsóknamöguleikar
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starfsmenn með menntun til að vinna við rannsóknir
og verkefni í sjávarútvegi.

persónulegan hátt með sveigjanlegu námsframboði.
Fjarnám og tölvutengt nám er mikilvægur hluti náms
við skólann og fer sífellt vaxandi.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Skólinn er í samstarfi við aðra framhaldsskóla um
fjarnám. Markmiðið er fyrst og fremst að bæta
aðgengi nemenda að fjölbreyttu námsframboði og
tryggja þeim sem bestan undirbúning undir frekara
nám eða störf. Sem dæmi má nefna samstarf við
Tækniskólann um nám í vélstjórn, þar sem kennsla fer
fram í FAS og í lotum í Tækniskólanum.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og
eflir framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi
með virkri þátttöku í rannsóknarverkefnum og
stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. Kjarnastarfsemi
Nýsköpunarmiðstöðvar skiptist þannig í tvö svið,
annars vegar stuðning við frumkvöðla og hins vegar
tæknirannsóknir og ráðgjöf.

Framhaldsskólinn er í samstarfi við Austurbrú sem
hefur það að markmiði að bæta aðgengi íbúa
svæðisins að háskólanámi og símenntun. Í þessu
samstarfi hefur verið boðið upp á námskeið fyrir
starfsmenn Skinney-Þinganess og segir Eyjólfur
Guðmundsson skólameistari FAS að mikilvægt sé að
koma menntun inn í sjávarútveginn með skilvirkari og
ákveðnari hætti en nú er, ekki bara skipstjórnar- og
vélstjórnarnám heldur einnig fiskvinnslunám.

Höfuðstöðvar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
eru í Reykjavík en miðstöðin er auk þess með sjö
starfsstöðvar víðsvegar um landið. Starfsemi allra
stöðvanna úti á landi tengist stuðningi við frumkvöðla
og kallast sú deild Impra. Impra er miðstöð upplýsinga
og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og lítil fyrirtæki. Á
einum stað er hægt að leita aðstoðar um allt sem
við kemur viðskiptahugmyndum og almennum
rekstri fyrirtækja. Hægt er að leita til sérfræðinga á
ýmsum sviðum um leiðsögn og upplýsingar varðandi
mismunandi þætti hugmynda, reksturs og samstarf
erlendis. Einnig eru í boði styrkir og stuðningsverkefni.

Austurbrú
Austurbrú er símenntunarmiðstöð á Austurlandi
og er stofnuð á grunni Þekkingarnets Austurlands,
Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu Austurlands
og Menningarráðs Austurlands. Stofnunin rekur fimm
starfsstöðvar á Austurlandi og þar af er ein á Höfn.

Tinna Björk Arnardóttir verkefnisstjóri á Höfn segir að
lítil fyrirtæki á landsbyggðinni eigi oft erfitt með að sjá
hvað þau fá út úr ráðgjöf sem þessari, en yfirleitt er
komið auga á hluti sem fyrirtæki höfðu ekki gert sér
grein fyrir.

Tilgangur stofnunarinnar er að vinna að
hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og
fyrirtækja á Austurlandi og veita samræmda og
þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og
menningu.

Framhaldsskóli Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu var
stofnaður árið 1987 af ríkinu og sveitarfélögum í
Austur-Skaftafellssýslu. Fyrstu 15 árin var skólinn í
Nesjahreppi en árið 2002 fluttist hann í Nýheima á
Höfn í Hornafirði.

Á Höfn eru haldin bæði stutt og löng námskeið
fyrir fólk á Hornafirði ásamt því að vera með
þarfagreiningar fyrir fyrirtæki.

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) er um
200 nemenda skóli. Hlutverk skólans er fyrst og fremst
að bjóða upp á almennt bóknám en auk þess er lögð
áhersla á starfsnám í samræmi við eftirspurn hverju
sinni, fullorðinsfræðslu og símenntun. Í skólanum er
mikið lagt upp úr því að þjóna þörfum nemenda á
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Ferðaþjónusta í
haftengdri starfsemi

áhersla er lögð á að bjóða upp á hráefni af svæðinu,
fisk, kjöt og grænmeti. Humarinn er keyptur beint af
Sigurði Ólafssyni og unninn á staðnum til að tryggja
ferskleika. Fiskurinn er keyptur af Fiskmarkaðnum og
er eins og humarinn verkaður á staðnum.

Fosshótel Vatnajökull

Pakkhúsið er meðlimur í Ríki Vatnajökuls og í samstarfi
við önnur fyrirtæki á Höfn í gegnum verkefnið
Sjávarþorpið Höfn. Bergþóra Ágústsdóttir, sem á
Pakkhúsið ásamt manni sínum Halldóri Halldórssyni,
hefur orð á því að fyrirtæki á Höfn þurfi að vinna
saman i þágu samfélagsins.

Í keðju Fosshótela eru 10 hótel hringinn í kringum
landið. Fosshótel Vatnajökull er vinsælt þriggja stjörnu
hótel rétt fyrir utan Höfn með útsýni á Vatnajökul.
Núna er hótelið sumarhótel svokallað, með 26
herbergi og rekið fimm mánuði á ári. Í vetur hófust
framkvæmdir við 40 herbergja stækkun og stefnt er
á heilsárshótel eftir það. Í sýslunni er líka Fosshótel
Skaftafell og hefur þótt nóg að vera með eitt hótel
í sýslunni yfir vetrarmánuðina. En síðustu ár hefur
orðið mikil aukning ferðamanna yfir vetrarmánuðina.
Stefán Þór Arnarsson hótelstjóri segir að veturinn og
sumarið séu komin inn í ferðaþjónustuna á svæðinu
en það vanti jaðarmánuðina. Fosshótel Vatnajökull er
meðlimur í Ríki Vatnajökuls.

Humarhöfnin
Veitingastaðurinn Humarhöfnin var opnaður á
Humarhátíð 2007. Markmið Humarhafnarinnar er
að gera veg humarsins sem mestan í höfuðborg
humarsins, Höfn í Hornafirði. Matseðillinn
samanstendur aðallega af humarréttum og var
Humarhöfnin fyrsti staðurinn á Íslandi til að bera fram
heilan humar.

Hjá hótelinu er lögð rík áhersla á að vinna með fersk
hráefni úr heimahögum. Dæmi um sjávarfang eru
humar frá Skinney-Þinganes og Sigurði Ólafssyni,
fiskur frá Heppu Matarhöfn og makríll frá Ómari Frans
í Sólsker. Stefán segir einnig að heimamarkaðurinn fái
alltaf að njóta vafans og gaman sé að vera í samstarfi
við fyrirtæki og einstaklinga á svæðinu.

Rekstur Humarhafnarinnar byggist á matreiðslu
og framleiðslu matar úr hráefni af svæðinu og er
maturinn því rekjanlegur til framleiðenda. Til dæmis
er humarinn keyptur milliliðalaust beint frá Sigurði
Ólafssyni og Skinney-Þinganes sem gera út og landa á
Höfn, þannig eru ferskleiki og gæði tryggð.

Pakkhúsið

Humarhöfnin er fjölskyldufyrirtæki en Ari Þorsteinsson,
einn eiganda Humarhafnarinnar, er einnig forsprakki
verkefnisins Sjávarþorpið Höfn. Hann segir að samstarf
útgerða, menningageirans og ferðaþjónustuaðila sé

Pakkhúsið er nýr veitingastaður við höfnina sem
opnaði í júní 2012. Veitingastaðurinn er opinn alla
daga á sumrin en á veturna er opnað fyrir hópa. Mikil
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Haftengd hönnun

mjög mikilvægt til að búa til heildstæða upplifun fyrir
ferðamenn í Hornafirði og markmið hópsins er að
lengja ferðaþjónustutímabilið.

Millibör

Hótel Höfn

Millibör sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu fatnaðar
og fylgihluta. Ragnheiður Hrafnkelsdóttir, hönnuður,
markaðshagfræðingur og klæðskeri, sækir innblástur
í hafið í hönnun sinni. Flíkurnar minna oft á sjávardýr
og heita því nöfnum á borð við marglytta, skata,
smokkfiskur og pétursskip. Nafnið Millibör kom svo
til af þeirri ástæðu að alltaf var til loftvog á heimili
Ragnheiðar, sem tilheyrir sjómannsfjölskyldu. Svo
mikil er ásóknin í vörurnar frá Millibör að Ragnheiður
annar engan veginn eftirspurn. Hún hafði orð á því að
tæknimenntað fólk og tækjabúnað skorti til að geta
annað þeirri eftirspurn. Hún hugar að útflutningi í
framtíðinni ef fyrirtækinu heldur áfram að ganga vel.

Hótel Höfn sem var stofnað árið 1966 er þriggja
stjörnu hótel með 68 vel búnum herbergjum og
er opið allan ársins hring. Á hótelinu er einnig
veitingastaðurinn Ósinn með fjölbreyttum matseðli.
Allt hráefni sem notað er á veitingastaðnum er
af svæðinu og matseðillinn er settur upp með
það í huga. Sjávarréttir eru í afgerandi hlutfalli á
matseðlinum. Fiskurinn kemur frá Fiskmarkaðnum og
Heppu Matarhöfn og humarinn frá Skinney-Þinganes.
Gísli Vilhjálmsson einn af eigendum hótelsins segir að
það sé mjög sérstakt að í svona litlum bæ séu fjórir
mjög góðir veitingastaðir. Hótel Höfn er aðili að
Ríki Vatnajökuls.

Kaffi Hornið
Kaffi Hornið er fyrst og fremst veitingahús en tekur
einnig að sér veisluþjónustu. Á Kaffi Horninu er
lögð megináhersla á fallega framsetta humarrétti
og annað sjávarfang. Allur humar er keyptur
af Skinney-Þinganes og fiskurinn kemur frá
Fiskmarkaði Suðurnesja. Á sumrin er staðurinn þétt
setinn ferðamönnum. Á veturna er hann vel sóttur
af heimamönnum en fyrir utan Ósinn á Hótel Höfn,
þá er Kaffi Hornið eini veitingastaðurinn á Höfn
sem er opinn yfir vetrarmánuðina.
Kaffi Hornið er aðili að Ríki Vatnajökuls og
Sjávarþorpinu Höfn. Veitingamenn á Kaffi Horninu
hafa verið í ýmiss konar tilraunastarfsemi og fundið
nýjar leiðir til að nýta humarinn betur. Sem dæmi
má nefna að þeir hafa búið til humarravíólí úr
humarmarningi með ágætum árangri, humarsmjör
úr humarsoði auk þess sem Ingólfur Einarsson
framkvæmdastjóri Kaffi Hornsins kom að þróun
humarpylsu í samstarfi við fleiri aðila á Höfn.

Úr smiðju Millibör

19

Landbúnaður

Arfleifð
Millibör er í nánu samstarfi við Arfleifð á Djúpavogi
sem er í eigu hönnuðarins Ágústu Arnardóttur, en
Ágústa hannar og framleiðir fatnað og fylgihluti
eingöngu úr íslenskum hráefnum á borð við
hreindýra-, sel- og lambaleðri og þorsk-, laxa- og
hlýraroði.

Árbær
Sæmundur Jónsson kúa- og kornbóndi í Árbæ á
Mýrum byrjaði árið 2009 að taka við fiskúrgangi,
humarskeljum, fiskislógi og fiskbeinum, frá SkinneyÞinganes og nota það sem áburð. Bæði SkinneyÞinganes og Sæmundur græða á þessu fyrirkomulagi
þar sem Skinney-Þinganes þarf ekki að urða úrganginn
gegn gjaldi og Sæmundur þarf ekki að kaupa tilbúinn
áburð með ærnum tilkostnaði. Humarskelin er rík af
kalki en jarðvegurinn í Hornafirði er kalksnauður og
því er mikill ávinningur af skelinni.

Gingó
Guðrún Ingólfsdóttir, eða Gingó eins og hún er
oftast kölluð, er mynd- og leirlistakona á Höfn. Hún
vinnur við minjagripagerð og skírskotar þar ríkulega
í umhverfi sitt. Sem dæmi framleiðir hún eldfjalla-,
jökla- og norðurljósakerti og Vatnajökuls öl- og
kaffikrúsir. Einnig sækir hún efniviðinn í fjörusand
og -steina úr Hornafirði en hún hannar og framleiðir
sandkerti og steinaplatta.

Eins og er þarf að sækja um leyfi hjá
heilbrigðiseftirlitinu til að fá að taka við úrgangnum
og kaupa þarf sérstakan búnað til að dreifa honum.
Hægt er að búa til meltu í fljótandi formi, það er
hágæða lífrænan áburð úr humarskelinni þannig að
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hvaða bóndi sem er geti tekið við honum og dreift á
sín tún. Sæmundur er þess fullviss að meltugerð úr
humarafgöngum bjóði upp á mikla möguleika sem
vert sé að kanna nánar.

Seljavellir
Bræðurnir Eiríkur og Hjalti Egilssynir reka Seljavelli
ásamt eiginkonum sínum, Elínu Oddleifsdóttur og
Birnu Jensdóttur. Elín og Eiríkur sjá um Seljavalla
kjötvörur og Hjalti og Birna um Hornafjarðarkartöflur.
Bæði Seljavalla kjötvörur og Hornafjarðarkartöflur eru
orðin tiltölulega þekkt vörumerki í dag.
Á Seljavöllum er staðsett kjötvinnsla þar sem nautakjöt
er úrbeinað og fullunnið í neytendapakkningar og eru
seld 6 tonn af geldneytu kjöti frá búinu á ári. Einnig
fer fram mjólkurframleiðsla á búinu. Í kartöfluhúsinu að
Seljavöllum er til staðar geymsla og pökkun en einnig
aðstaða til að forsjóða kartöflur í neytendapakkningar.
Heildaruppskera hefur að undanförnu verið um
400 tonn og hefur hún öll vistvæna vottun, auk þess
sem leyfi er til ræktunar og sölu útsæðis á almennan
markað. Samanlögð ársframleiðsla á Seljavöllum eru
þannig um 800 tonn af mjólk, kartöflum og kjöti. Býlið
hlaut landbúnaðarverðlaun Bændasamtaka Íslands
árið 2009.
Auk hefðbundins búskapar eru ábúendur á
Seljavöllum mjög nýjungagjarnir og hafa á
undanförnum árum ráðist í allskyns tilraunastarfsemi,
svo sem hollar kartöfluflögur sem lagðar eru í sjó.
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Greining á stöðu
og tillögur

2. Auka má fullvinnslu sjávarafurða á Höfn.
Viðmælendur voru sammála um að fullvinna þyrfti
vörur á Höfn í auknu mæli. Kom fram að „grátlegt
er að kaupa fisk frá Reykjavík sem upprunalega
kom á land á Höfn” og „skapa þarf fleiri og betri
störf fyrir unga fólkið sem kemur til baka eftir að
hafa menntað sig”.

Hér að framan hefur starfsemi fyrirtækja og stofnana
á Hornafirði verið rakin. Á þeirri samantekt sést
hversu öflug og metnaðarfull fyrirtæki fyrirfinnast í
sveitarfélaginu. Mikil uppbygging á sér stað á svæðinu
og heyra mátti á viðmælendum að bæjarfélagið sé í
stórsókn. Hér á eftir verður reynt eftir fremsta megni
að draga saman helstu atriði er varða möguleika til
eflingu samstarfs fyrirtækja á svæðinu og kynntar
beinar tillögur í þeim efnum.

3. Bæta má samvinnu milli aðila á Hornafirði.
Hugmyndir eru margar og fumkvöðlar og
forystumenn eru á svæðinu, en koma þarf
verkefnum í framkvæmd. Þó svo að samfélagið
sé ákaflega sjálfbært og íbúar sæki aðföng
mestmegnis í heimahagana þá er ákveðinn skortur
á formlegri samvinnu. „Oft vantar síðasta hlekkinn
í samstarfinu” eins og einn viðmælandi hafði á
orði.

Í þessari greiningu er meðal annars byggt á viðtölum
við um það bil 40 fyrirtæki og stofnanir á Hornafirði
sem og skoðun á fjölmiðlaumfjöllun um fyrirtæki og
atvinnulífi á staðnum.

4. Á Hornafirði er stundaður öflugur landbúnaður
og ferðaþjónustan hefur vaxið mikið á
svæðinu síðustu ár. Tengsl þessara greina við
sjávarútveginn eru til staðar en efla má tengingu
sjávarútvegsins við landbúnaðinn enn frekar.

Greining
1. Á Hornafirði er mikill áhugi á nýsköpun í tengslum
við matvælaframleiðslu. Opnun Matarsmiðju
Matís hefur haft jákvæð áhrif á þróunina.
Frumkvöðlar hafa fengið tækifæri til að vinna úr
hugmyndum sínum og hafa orðið brautryðjendur
í smáframleiðslu matvæla. „Allt í einu eru menn
komnir með hugmyndina sína fullpakkaða í
hendurnar og tilbúna til sölu”, eins og einn
viðmælandi orðaði það.

Tillögur til almennra úrbóta
1. Starfsemi Humarklasans hefur minnkað verulega
síðan fyrst eftir að hann var stofnaður. Ákjósanlegt
væri að skoða strax stofnun fyrirtækja út frá
slíku klasasamstarfi til að fá fram raunverulega
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5. Möguleikar eru á rannsóknum á botndýralífi í
fjörðunum fyrir austan, og skel þá sérstaklega.
Þetta hefur ekki verið rannsakað frá firði til fjarðar.
Stofna mætti til samstarfs á fjörðunum. Í tengslum
við þetta gæti verið áhugavert að skoða starfsemi
Bláskeljaklasa Vestfjarða og Skeljaklasans sem er í
burðarliðnum innan Íslenska sjávarklasans.

skuldbindingu frá meðlimum.
2. Vinnustofa á grundvelli klasavinnu þar sem
aðilum úr landbúnaði og sjávarútvegi er stefnt
saman. Fyrir báðar greinar getur ávinningurinn
af auknu samstarfi verið gífurlegur og samkvæmt
viðmælendum er áhugi til staðar í báðum
greinunum.
3. Sambærileg vinnustofa í anda klasavinnu þar sem
útgerð og frumkvöðlum í matvælaiðnaði er stefnt
saman. Í viðtölum við aðila úr báðum greinum
kemur mikilvægi þess konar vinnustofu skýrt fram
og að báðir aðilar hafa áhuga á samstarfi.

Niðurlag
Kortlagning fyrirtækja í tiltekinni starfsemi er
mikilvæg þar sem hún veitir góða yfirsýn og gefur
oft upplýsingar um hvaða þætti starfseminnar má
styrkja. Hér hefur fyrirtækjum í haftengdri starfsemi á
Höfn verið gerð skil en hugtakið haftengd starfsemi
er notað í mjög víðum skilningi til að reyna að koma
auga á tengingar sem ekki eru augljósar.

Beinar tillögur að verkefnum
1. Matreiðslumenn og frumkvöðlar á Hornafirði hafa
mikinn áhuga á aukinni nýtingu á humarklóm
og kjötinu úr þeim. Með því að nýta marninginn
er hægt að bjóða ferðamönnum upp á allan
skalann af humarupplifun. Skinney-Þinganes
hefur í samstarfi við Matís fengið styrkfé í
humarmarningsverkefni en vantar aðila til að taka
verkefnið að sér.

Á Hornafirði er mikið um góðar hugmyndir og
með aukinni og markvissari samvinnu geta þessar
hugmyndir orðið að veruleika. Óformleg samvinna er
þegar til staðar á Höfn en oft vantar að taka síðasta
skrefið og hefja formlegt samstarf. Eins og einn
viðmælenda benti á getur verið erfitt að hafa eitt
yfirgnæfandi fyrirtæki á svæðinu þar sem óttablandin
virðing minni fyrirtækja og frumkvöðla í garð þess
getur hamlað samstarfi.

2. Hægt er að nýta humarafganga með því að
búa til hágæða lífrænan áburð fyrir bændur á
svæðinu. Skapa þarf aukið traust á milli aðila í
sjávarútvegi og landbúnaði enda geta báðir aðilar
haft ávinning á samstarfi. Til að byrja með er
grundvöllur fyrir samstarfi um rannsóknarverkefni
til að sjá hvernig humarskelin brotnar niður og
hvað þarf mikið af henni í áburð.

Mörg tækifæri eru til staðar í sveitarfélaginu
um fullnýtingu humars og virðist öll athygli á
humrinum. Humarinn tengir sjávarútveginn bæði
við ferðaþjónustu og landbúnað. Í sambandi við
fullnýtingu humarsins er mikilvægt að nýta sér þá
fjölmörgu áhugasömu frumkvöðla sem eru á staðnum.
Samstarfsmöguleikar fyrirtækja á Hornarfirði og
fyrirtækja annars staðar á landinu eru einnig fyrir
hendi, bæði í sambandi við humarinn og svo skeljar í
fjörðunum fyrir austan.

3. Landbúnaður og sjávarútvegur geta einnig unnið
saman að metanstöð þar sem báðir aðilar gætu
nýtt úrgang í metanframleiðslu. Það sem verður
afgangs væri svo hægt að nota í áburð.
4. Endurvakning Humarklasans á Suðurlandi.
Fyrirtækin innan Humarklasans geta sameinast í
nýtingu aukaafurða humarsins með áburðargerð
eða frekari vinnslu kítíns úr skelinni.

Það er von skýrsluhöfunda að kortlagning á Hornafirði
leiði af sér aukna þekkingu og frekara samtarf
fyrirtækja á svæðinu.
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