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Fyrstu sex mánuðir ársins í starfi Íslenska sjávarklasans hafa
einkennst af áframhaldandi góðu gengi klasans. Við njótum
velvildar og finnum fyrir miklum áhuga og væntingum. Til að
mæta þessu höfum við lagt kapp á að taka okkur það hlutverk að
hlúa sem mest að frumkvöðlastarfi sem tengist sjávarútvegi og
hliðargreinum hans en um leið að hlúa að öðrum klasaframtökum,
bæði hér og erlendis.
Forysta um klasauppbyggingu
Sjávarklasinn hefur öðlast mikla reynslu á sviði klasastarfsemi
sem gaman er að miðla af. Fyrst ber að nefna að klasinn hefur
unnið náið með Landbúnaðarklasanum og átti Sjávarklasinn m.a.
frumkvæði að nýjum viðskiptahraðli “Til sjávar og sveita” sem
tókst feykilega vel. Forystu þar hafði ásamt okkur Icelandic
startups. Þá stofnaði klasinn Hús ferðaklasans í fyrra en húsið
komst að fullu í rekstur Íslenska Ferðaklasans í febrúar. Það var
skemmtilegt að vinna að því verkefni með frábæru teymi
Ferðaklasans. Loks stofnuðum við Fjártækniklasann á árinu ásamt
Gunnlaugi Jónssyni, en þessi nýi klasi hefur tekið mikið og flott
stökk á skömmum tíma. Við viljum vera í forystu í uppbyggingu
klasa sem leið til að efla nýsköpun og samstarf fyrirtækja um
vaxtargreinar á Íslandi.
Fyrsta klasahúsið utan Íslands að verða að veruleika
Utan Íslands hefur klasinn sett mark sitt á klasastarfsemi tengda
sjávarútvegi. Á fyrstu mánuðum ársins 2019 hefur verið unnið að
undirbúningi fyrsta klasahússins utan Íslands sem áætlað er að
opni í Portlandborg í Mainefylki í október á þessu ári. Við teljum
að opnun þessa húss í Bandaríkjunum muni verða mikil
umbreyting til hins betra á tækifærum íslenskra frumkvöðla og
útflytjenda í Bandaríkjunum. Tenging frumkvöðlanna við klasann
ytra og tengslanetið og aðstaðan sem þar skapast getur greitt
götur marga okkar frumkvöðla. Starfsemi annarra klasa eins og
Seattle getur sömuleiðis opnað áhugaverð tækifæri. Meðstofnandi
okkar að klasanum á vesturströnd Bandaríkjanna, Lára Hrönn
Pétursdóttir, hefur unnið að krafti við að byggja tengslanet á
svæðinu sem styrkist með hverjum deginum.
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þekking
Tækifærin í útrás
Eitt af því, sem stefnt er að verði afrakstur uppbyggingar
alþjóðlegs nets klasa sem tengjast Íslenska sjávarklasanum, eru
möguleg fjárfestingarverkefni utan Íslands þar sem þekking
samstarfsaðila klasans í sjávarútvegi eða fjármögnun honum
tengd, getur gagnast á öðrum svæðum. Á fyrri hluta ársins var
unnið skipulega að fyrsta slíka verkefninu og mun liggja fyrir
síðar á árinu hvort af því verður.
Útungunin heldur áfram
Mörg af þeim fyrirtækjum sem klasinn hefur sett á laggirnar í
samvinnu við ýmsa aðila hafa gengið vel. Marine collagen hefur
fullan rekstur í september, Mathallir Reykjavíkur hafa gengið vel,
Codland heldur áfram að sigla farsællega nær 100% nýtingu
þorsksins, Reykjavik Foods, sem hóf niðursuðu á laxi, hefur verið
mikið lærdómsferli fyrir þann hóp sem stendur að því verkefni,
Ocean Excellence stendur að áhugaverðum verkefnum í
þróunarríkjum og áfram mætti telja. Öll þessi verkefni skila
aukinni þekkingu og reynslu í klasastarfsemina.
Klasinn hefur lagt mikla áherslu á að sinna ungu fólki sem hefur
áhuga á stofnun fyrirtækja eða að koma hugmyndum í
framkvæmd. Klasinn hefur staðið öflugt að baki JA
frumkvöðlaverkefninu þar sem framhaldsskólanemendum er
boðið að taka þátt í nýsköpunarfræðslu. Hundruðir nemenda hafa
tekið þátt í þessu verkefni og hugmyndirnar sem snúa að
sjávarútvegi eru fjölmargar.Við munu halda ótrauð áfram að vinna
að því verkefni enda hefur það verið afar gefandi og skemmtilegt.
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Frumkvöðlasetur í Húsi Sjávarklasans, sem eru studd af nokkrum
fyrirtækjum, hafa sjaldan verið kraftmeiri en á árinu 2019. Í
þessum frumkvöðlasetrum býðst hagstæð aðstaða fyrir
frumkvöðla og um þessar mundir eru all mörg fyrirtæki –
mögulega framtíðar Marel – með aðstöðu.
Aldrei fleiri heimsóknir í húsið
Aldrei áður hafa heimsóknir í Hús sjávarklasans verið fleiri á
þessum tíma árs eins og fyrrihluta ársins 2019. Fjölmargir
ráðherrar og embættismenn frá Norðurlöndum, Skotlandi og víðar
hafa heimsótt húsið ásamt sendiherrum fjölmargra ríkja.
Verkstjórafundur 2019
Í byrjun janúar var öllum verk- og framleiðslustjórum á landinu
boðið á árlegan Verkstjórafund Sjávarklasans. Þátttakan var mjög
góð og var áhersla lögð á mannauðsmál og áskoranir stjórnenda.
Um morguninn fór fram fræðsla í formi styttri fyrirlestra og eftir
hádegi var haldið í Völku þar sem Ylfa Edith mannauðs- og
stjórnendaráðgjafi hjá Nolta hélt námskeið fyrir þátttakendur.
Grandi fiskmarkaður opnaður
Hús sjávarklasans opnaði nýtt rými á jarðhæð sem er hugsað sem
kynningar- og viðburðarými. Það nefnist Fiskmarkaðurinn
Granda. Þar er m.a. staðsett sjálfsafgreiðsluverslun þar sem
seldar eru vörur frumkvöðla og þar er jafnframt kynnt
hugmyndafræði klasans um 100% fiskinn og Fiskmarkað Íslands.
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viðurkenningar

Klasinn veitti viðurkenningar til fólks eða fyrirtækja sem eflt
hefur fyrir samstarf innan klasans. Þeir sem hlutu
viðurkenningarnar eiga það sameiginlegt að hafa stuðlað að
öflugra samstarfi fólks innan sjávarklasans á Íslandi og stuðlað að
aukinni verðmætasköpun í því frumkvöðlasamfélagi sem hefur
verið til staðar í Húsi sjávarklasans.
Það sem einkennir fyrst og fremst þá sem hljóta
viðurkenningarnar að þessu sinni, er að þessir aðilar hafa hver á
sinn hátt leitt margháttað samstarf sem eflt hefur
frumkvöðlasamfélagið innan Sjávarklasans.

Í fyrsta lagi hlaut starfsfólk Matís viðurkenningu fyrir öflugt
samstarf við fjölmörg frumkvöðlafyrirtæki innan Sjávarklasans.
Í öðru lagi hlutu þau hjónin Linda Björk Ólafsdóttir og Bogi Þór
Siguroddsson fjárfestar viðurkenningu fyrir að taka virkan þátt í
uppbyggingu frumkvöðlafyrirtækja í Húsi sjávarklasans.
Í þriðja lagi hlaut félagið Konur í sjávarútvegi viðurkenningu fyrir
að stuðla að auknu samstarfi kvenna innan sjávarútvegs og auka
umræðuna um mikilvægi fjölbreytni til þess að auka
verðmætasköpun.
Í fjórða lagi fékk Bala Kamallakharan stofnandi Startup Iceland
viðurkenningu fyrir óþrjótandi áhuga á að tengja saman
frumkvöðla innan Sjávarklasans.
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Klasinn hefur gefið út fimm greiningar a árinu 2019 sem fjalla
m.a. um rússnesku tæknibyltinguna í sjávarútvegi, fullvinnslu,
markaðsmál o.fl. Sumar þessara greininga hafa verið unnar í nánu
samstarfi við Arctica Finance. Við erum að nálgast eitt hundrað
greiningar frá stofnun klasans árið 2011.
Seinnihluti ársins verður ekki síður viðburðaríkur. Við ætlum að
leggja meira kapp á umhverfismálin og setja heimsmarkmið SÞ á
oddinn, efna til umræðu um framtíð flutningastarfseminnar á
Íslandi um leið og við hlúum enn betur að því sem er okkar
stærsta hlutverk; að efla nýsköpunarstarf í tengslum við
sjávarútveg á Íslandi.
Hægt er að fylgjast með fréttum og útgáfu klasans á
www.sjavarklasinn.is

