sókn á erfiðum tímum
Starf Íslenska sjávarklasans árið 2020

Árið 2020 var öflugt í starfi Íslenska
sjávarklasans þótt aðstæður hafi þrengt
verulega að starfseminni. Þrátt fyrir COVID19
tókst að halda uppi kröftugu
frumkvöðlastarfi, efla menntun tengda hafinu
og stækka net klasans utan Íslands. Áhugi á
klasanum utan Íslands hefur aldrei verið
meiri og hefur hann á síðastliðnum árum
orðið eins konar fulltrúi Íslands í nýsköpun í
sjávarútvegi á heimsvísu.

Framundan er afmælisár klasans en hann var
stofnaður á árinu 2011 og er hann því tíu ára á
árinu 2021. Sjávarklasinn er einn elsti
starfandi klasi á Íslandi en frá stofnun hans
hafa sprottið fram margir klasar sem hafa
unnið gott verk. Má þar nefna álklasann,
ferðaklasann, fjártækniklasann og
landbúnaðarklasann.
Hér á eftir verður fjallað um helstu verkefni
klasans á árinu 2020.

SJÁVARAKADEMÍAN

Sjávarakademían fór ótroðnar slóðir í kynningu og nýtti sé óspart samfélagsmiðla og afturendann
á strætó. Árangurinn lét ekki á sér standa.

SJÁVARAKADEMÍAN SETT Á LAGGIRNAR
Mikil aðsókn er í nýtt nám í Sjávarakademíunni, sem er samstarfsverkefni Fisktækniskólans og Íslenska
sjávarklasans. Sjávarakademían er staðsett í Húsi sjávarklasans við Grandagarð og nemendur
akademíunnar hafa aðgang að fjölda frumkvöðla og fyrirtækja í húsinu og því er umhverfið kjörið fyrir
fólk sem vill kynnast betur fyrirtækjarekstri í tengslum við bláa hagkerfið og hitta frumkvöðla.
Auk þess fara nemendur í kynningarferðir í sjávarútvegs- og vinnslufyrirtæki á Suðurnesjum sem færir
nemendurna enn nær atvinnulífinu.
Framþróun í vinnslu afurða, vöruþróun, tækni og rannsóknum hefur á síðustu árum leitt af sér
gífurlegan vöxt innan „bláa hagkerfisins“ á Íslandi. Sjávarakademían hefur að markmiði að þjálfa fólk til
þátttöku í þessari þróun og mæta kröfum um aukna nýsköpun og frumkvöðlastarf.
“Við fengum styrk frá menntamálaráðuneytinu fyrir sumarnámskeið sem fékk góðar undirtektir,” segir
Ólafur Jón Arnbjörnsson skólastjóri Fisktækniskólans. “Síðan ákváðum við að bjóða upp á námið í heild á
haustönn. Við ætluðum að fara af stað með 15 nemendur en fengum 90 umsóknir.”
Styrkur fékkst frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu sem Ólafur Jón segir að hafi skipt
sköpum með að geta sett kraft í námið í haust og hann er bjartsýnn með að Sjávarakademían sé komin
til að vera.
Berta Daníelsdóttir framkvæmdastjóri Sjávarklasans segir að það sé afar skemmtilegt að hafa nemendur
í Húsi sjávarklasans. “Umhverfið hér stuðlar að því að nemendurnir finna straumana frá
frumkvöðlastarfinu.” Berta bendir á að allir nemendurnir hafi lokið náminu með kynningu á
viðskiptahugmynd. “Þar voru ótrúlega spennandi hugmyndir kynntar og nemendurnir staðráðnir í að
koma þessum frábæru hugmyndum í framkvæmd.”

SJÁVARAKADEMÍAN

The Hús
Fyrsta klasahúsið utan Íslands orðið að veruleika

The Hús

Hús sjávarklasans í Portland Maine, The HÚS, opnaði á árinu.

Meðstofnandi okkar að New England Ocean Cluster, Patrick Arnold, hefur unnið að því ötullega með
sínu starfsfólki að efla klasastarfsemina í Maine og tengja Ísland og Bandaríkin. Tengsl þessara
tveggja klasa geta nýst samstarfsfyrirtækjum okkar á ýmsan hátt og nú þegar hafa nokkur íslensk
fyrirtæki nýtt sér tengslanet klasans í Bandaríkjunum.
Í samantekt New England Ocean Cluster um árið 2020 segir:
“The New England Ocean Cluster has become a leading catalyst for value added activities in the blue
economy of Maine and Northern New England in the United States. While advancing technologies and
spin off companies adding value to the primary lobster fishery of Maine - NEOC has been convening
workgroups in energy, aquaculture, full utilization, and transportation advancing profitable and
sustainable collaborations in each instance.
With delays due to Covid and finding just the right place, NEOC opened its cluster space, “The Hús” in
June of 2020. The space is now an opportunity for foreign companies to establish a location in the
United States while companies locally can. innovate and create new opportunities and products for the
entire blue economy community.”

SAMSTARF
SAMSTARF VIÐ FÆREYJAR

Færeyski sjávarklasinn var nýverið stofnaður og hafa Færeyski sjávarklasinn og
Íslenski sjávarklasinn skrifað undir samning um samstarf klasanna. Með
samningnum hyggjast klasarnir efla samvinnu sín í milli og stuðla að auknu
samstarfi frændþjóðanna á öllu er við kemur bláa hagkerfinu. Íslenski
sjávarklasinn mun liðsinna Færeyska sjávarklasanum við uppbyggingu á fyrstu
misserum færeyska klasans með því meðal annars að kynna hvernig
klasastarfsemin hefur farið fram hérlendis og áherslur Íslenska sjávarklasans á
fullvinnslu afurða, eflingu sprotafyrirtækja og nýsköpunar.
Færeyski sjávarklasinn er sjötti sjávarklasinn sem til verður utan Íslands fyrir
tilstilli Íslenska sjávarklasans. Fyrir eru sjávarklasar í Maine-, Alaska,
Connecticut-, Washington- og Massachusettsfylkjum í Bandaríkjunum. Fleiri
fylki í Bandaríkjunum og önnur lönd hafa sýnt því áhuga að stofna sjávarklasa
að íslenskri fyrirmynd. Færeyski klasinn getur nýtt sér þetta tengslanet klasa
og liðsinnt jafnframt þannig færeyskum fyrirtækjum sem hyggjast efla útrás.
Nokkur af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum Færeyja, rannsóknarmiðstöðvar og
þjónustuaðilar eru nú þegar orðnir aðilar að Færeyska sjávarklasanum og
samstarfsfyrirtækjum fjölgar hratt. „Við erum hæstánægð með að skrifa undir
þennan samstarfssamning við Íslenska sjávarklasann. Við höfum fylgst með
árangursríkri uppbyggingu hans um langt skeið og við trúum því að í samstarfi
við hann og aðra sjávarklasa geti orðið til mikil verðmæti,“ segir Unn Laksá
framkvæmdastjóri Sjókovin í Færeyjum.

ÁHUGAVERÐ SAMSTARFSVERKEFNI Á NORÐURLÖNDUM
Sjávarklasinn vinnur að ýmsum verkefnum í samstarfi við norræn samtök og
fyrirtæki með stuðningi norrænna sjóða. Fyrst ber að nefna verkefnið
NordMar Ports sem hefur að markmiði að efla norræna hafnastarfsemi,
sjálfbærni hafna og nýsköpun. Verkefni klasans felst í að kynna m.a. Hús
sjávarklasans og hugmyndir klasans um nýsköpunarstarf í höfnum.
Í verkefninu Nordic Circular Hubs, sem klasinn tekur þátt í, er markmiðið að
efla hringrásarhagkerfið á Norðurlöndum. Nýting Íslendinga á hliðarafurðum
fisks hefur vakið athygli og er íslenska módelið notað sem gott dæmi um
hvernig hringrásarhagkerfið getur virkað til að draga úr sóun. Þá má nefna
verkefnið Nordic Periphery sem snýst um að nota bálkakeðjutækni í tengslum
við flutninga á Norður Atlantshafi.
Loks hefur klasinn unnið að samstarfsverkefni með the Cod Cluster í Noregi
um að kortleggja alla starfsemi í báðum löndum í fullvinnslu hliðarafurða,
tækni og afurðir, og leita leiða til að auka samstarf á milli þessara fyrirtækja;
eins konar hringrásarhagkerfi sem teygir sig yfir landamæri.
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THE NEW
FISH WAVE
Í bókinni „The New Fish Wave – How to ignite the
seafood industry“, sem kom út á árinu lýsir Þór
Sigfússon stofnandi Sjávarklasans hvernig
Íslendingar hafa byggt upp fjölbreytta
atvinnustarfsemi í kringum íslenskan sjávarútveg og
tekist að búa til fjölmörg haftengd
nýsköpunarfyrirtæki sem eru á heimsmælikvarða.
Í dag er talið að um 10 milljónum tonna af fiski sé
hent á heimsvísu og stór hluti þess eru verðmæt
prótein sem nýta má á ýmsan hátt. Íslendingar nýta
mun meira af hverjum veiddum hvítfiski en aðrar
þjóðir en víða erlendis er nær öllu nema fiskflakinu
hent.
Útrás þekkingar íslenskra tæknifyrirtækja í vinnslu,
fjölmarga fullvinnslufyrirtækja og rannsóknastofnana
getur stuðlað því að draga úr sóun og slæmri meðferð
á sjávarauðlindum um allan heim. Bókin er því ekki
síður ákall til Íslendinga um að þeir skynji þau
tækifæri sem þjóðin hefur til að hafa umtalsverð og
jákvæð áhrif á umgengni þjóða um sjávarauðlindir og
þar með umhverfi hafsins.
„The New Fish Wave“ fjallar um hvernig Íslenski
sjávarklasinn hóf markvisst að efla áhuga á og
hlúa að fjölbreyttri nýsköpunarstarfsemi í
tengslum við sjávarútveg. Sá árangur sem náðist
hefur vakið athygli út fyrir landsteinana.
Bókin er hugsuð sem eins konar leiðarvísir fyrir
svæði eða lönd sem vilja efla haftengda
starfsemi með því meðal annars að auka
nýsköpun og bæta nýtingu afurða sjávar.
„The New Fish Wave“ kemur út á vegum Leete‘s
Nemendur við University of Southern Connecticut
eru hér með bókina The New Fish Wave en hún var
notuð sem kennsluefni um bláa hagkerfið.

Island Books í Bandaríkjunum. Hönnuðir
bókarinnar eru arnar&arnar sem nú eru orðnir
hluti af Íslensku auglýsingastofunni.

viðurkenningar

Hluti verðlaunahafa ásamt Kristjáni Þór Júlíussyni sjávarútvegsráðherra. Frá vinstri: Jökull
Jóhannsson og Helga Viðarsdóttir frá Spak, Bjarni Hjartarson og Kári Logason frá Magnea Bátum –
Navis og Hólmfríður Sveinsdóttir frá Sjávarútvegsráðstefnunni.

Úrvalslið hlaut klasaverðlaunin 2020 úr hendi Kristjáns Þór Júlíussonar sjávarútvegsráðherra. Í fyrsta
lagi fékk Sjávarútvegsráðstefnan viðurkenningu fyrir brautryðjendastarf við að tengja fólk í
sjávarútvegi saman með árlegri ráðstefnu sem nú hefur verið haldin í áratug. Sjávarútvegsráðstefnan
hefur stuðlað að aukinni umræðu á fjölmörgum sviðum sjávarútvegs og eflt með því tengsl og
skapandi hugsun í greininni. Hólmfríður Sveinsdóttir formaður stjórnar Sjávarútvegsráðstefnunnar
tók við viðurkenningunni fyrir hönd Sjávarútvegsráðstefnunnar.
Þá hlaut Spakur finance sf viðurkenningu fyrir ötult starf við að tengja saman fjárfesta og frumkvöðla
í klasanum. Þau Helga Viðardóttir og Jökull Jóhannsson stofnendur Spaks hafa átt ríkan þátt í að brúa
bilið á milli þessara aðila og skapa þannig grundvöll fyrir frekara frumkvöðlastarfi í klasanum.
Loks hlutu Magnea bátar, sem er nýsköpunarteymi um rafskip í eigu Navis, viðurkenningu fyrir að
vekja athygli á mikilvægi umhverfislausna í skiparekstri hérlendis og að hvetja til samstarfs um
nýsköpun á því sviði. Samstarf Magnea báta og Greenvolt, sem varð til í Húsi sjávarklasans, er gott
dæmi um samstarf sem skilað getur umtalsverðum árangri og nýsköpun. Bjarni Hartarson og Kári
Logason tók við viðurkenningunni fyrir hönd Magnea báta.
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.

heimsmet í fullvinnslu

Tæplega 100 greiningar hafa verið unnar af starfsmönnum klasans á undanförnum tíu árum. Í þessum
greiningum hefur klasinn meðal annars fylgst með gangi tæknifyrirtækja sem tengjast sjávarútvegi, fjallað
um nýjar atvinnugreinar í bláa hagkerfinu eins og sjávarlíftækni, þörunga og grænan fisk (fisk sem
unninn er úr grænmeti), fullvinnslu á þorski og laxi, markaðsmál íslenska þorsksins, tækifærin í Rússlandi
og í Grænlandi, rafskip og íslenska hönnun á millidekki skipa og plastmengun í hafinu svo nokkur dæmi
séu tekin. Greiningarnar má allar finna á vef klasans www.sjavarklasinn.is
Á árinu voru eftirtaldar greiningar gefnar út:
Geta Íslendingar náð forystu í fullnýtingu á laxi
Aldrei fleiri frumkvöðlafyrirtæki í matvælum
Menntun í bláa hagkerfinu
Heimsmet í fullvinnslu
Samantekt á stöðu tæknifyrirtækja í sjávarklasanum
Tækifæri í þaraskógunum við ísland
Opportunities in seaweed in the ocean economy
Hvar liggja vaxtartækifærin í bláa hagkerfinu
Sú greining sem hvað mesta athygli var greining um að heimsmet Íslendinga í fullvinnslu. Samkvæmt
samantekt Íslenska sjávarklasans eru um fjörtíu fyrirtæki í landinu sem vinna verðmæti úr hliðarafurðum
sjávarafurða. Að því að best verður séð virðist engin önnur þjóð í okkar heimshluta komast nálægt Íslandi
í sérhæfingu á þessu sviði, fjölda fyrirtækja og hlutfalli nýtingar á fiski. Hver er velta þessara fyrirtækja,
hvernig má enn gera betur í nýtingu hliðarafurða á Íslandi og getum við flutt út meiri þekkingu á þessu
sviði? Stærsta spurningin okkar er og verður samt, af hverju vorum við ekki löngu búin að segja
umheiminum frá forystu Íslands í fullvinnslu og betri nýtingu hliðarafurða fisks?

verkstjórafundur

Á hverju ári heldur Íslenski sjávarklasinn Verkstjórafund í byrjun árs áður en vinnslurnar fara á fullt.
Á hann mæta verkstjórar, framleiðslustjórar og gæðastjórar ásamt lykilstarfsfólki í vinnslunum.
Fundinum hefur alltaf verið mjög vel tekið og í hvert sinn er unnið með ákveðið þema.
Árið 2020 var þemað "samskiptafærni og starfsmannamál". Fundurinn var haldinn í húsakynnum
Marel í Garðabæ þar sem komu margir gestir og héldu erindi og teknar voru léttar æfingar sem
nýtast í daglegu amstri. Í lok fundar var Sirrý Arnardóttir stjórnendaþjálfari, rithöfundur og fyrirlesari
með vinnustofu sem bar yfirskriftina "Samskiptafærni er lykilatriði góðs stjórnanda".

MOLAR

TIL SJÁVAR OG SVEITA

Tíu sprotafyrirtæki voru valin til þátttöku í viðskiptahraðalinn Til sjávar og sveita – frá hugmynd í
hillu, sem leggur áherslu á sjálfbærar lausnir í landbúnaði og sjávarútvegi. Hraðallinn var stofnaður
af Icelandic Startups og Sjávarklasanum.
Þau verkefni sem tóku þátt í hraðlinum voru:
Vegangerðin - Vegan matvörur úr nærumhverfinu
Ovis Cosmetics - Keratínframleiðsla úr hornum og klaufum sauðfjár
Broddur - Heilsuskot úr broddmjólk mjólkurkúa
Nielsen restaurant - Framleiðsla á hliðarafurðum eins og salatolía og mysukaramella
HorseDay - Stafræn þjálfunardagbók fyrir hesta
Eylíf - Heilsuvörur úr íslenskum hráefnum sem eru framleiddar með sjálfbærum hætti
Jöklavín - Íslenskur rjómalíkjör
Sauðagull - Matarafurður úr íslenskri sauðamjólk
Sælkerar - Svepparæktun og míkrógrænmeti
Marea - Framleiðsla á filmu úr sjávarþörungum í stað plasts
Yfir sjötíu umsóknir bárust í hraðalinn sem fór fram í annað sinn. Markmiðið er hvetja til aukinnar
nýsköpunar í þessum grunnatvinnugreinum þjóðarinnar og aðstoða frumkvöðla við að byggja upp
næstu kynslóð fyrirtækja með því að veita þeim faglega undirstöðu og hraða ferlinu frá því að
hugmynd kviknar þar til viðskipti taka að blómstra. Stafsfólk Icelandic startups á heiður skilinn
fyrir frábært starf við að byggja upp þennan hraðal og sérhæfing þeirra á þessu sviði hefur reynst
afar verðmæt.

KYNNING Á TÆKNI TIL VINNSLU AUKAAFURÐA
Mikill áhugi hefur verið hjá ýmsum þjóðum að tileinka sér betur aðferðir Íslendinga við fullvinnslu
hliðarafurða. Eitt af því sem hefur sárlega vantað er samantekt og kynning á því hvaða tæknibúnað
Íslendingar bjóða upp á í tengslum við vinnslu hliðarafurða. Starfsmenn klasans hafa hitt flest þau
fyrirtæki sem bjóða tækni á þessu sviði og áhugi virðist vera til staðar hjá tæknifyrirtækjunum að
vinna saman að markaðssetningu “íslenska módelsins” þegar kemur að fullvinnslu hliðarafurða.

FRUMKVÖÐLASETRIN HALDA ÁFRAM AÐ UNGA ÚT FYRIRTÆKJUM
Frumkvöðlasetur Sjávarklasans bjóða frumkvöðlum ódýra aðstöðu til að taka sín fyrstu skref í að
koma hugmynd í framkvæmd. Útgerðarfélag Reykjavíkur, Icelandair Cargo og Eimskip hafa stutt
frumkvöðlasetrin og gert okkur kleift að bjóða aðstöðu og þjónustu á hagstæðu verði.
Fyrirtækin sem hafa nýtt sér aðstöðuna hafa m.a. verið í rekjanleikatækni, þörungum,
endurvinnslu, fullvinnslu aukaafurða, tæknibúnað fyrir vinnslu og líftækni svo eitthvað sé nefnt.

2021 ER
AFMÆLIS
ÁR
Samstarfsaðilar:

ÍSLENSKI SJÁVARKLASINN
Grandagarður 16
101 Reykjavík
Sími: 577-6200
sjavarklasinn@sjavarklasinn.is
www.sjavarklasinn.is

Árið 2020 var kraftmikið ár í starfemi
Sjávarklasans. Við erum með ýmis verkefni í
farvatninu fyrir árið 2021 sem við ætlum að
koma í framkvæmd. Framundan er einnig
afmælisár klasans en klasinn var stofnaður
árið 2011 og er hann því 10 ára um þessar
mundir. Allt hvílir þetta þó á áhuga okkar
samstarfsaðila á því að halda áfram að móta
Ísland sem kraftmikið nýsköpunarland í bláa
hagkerfinu.
Það er rík ástæða til að þakka bakhjörlum
Íslenska sjávarklasans fyrir samstarf og
stuðning á árinu 2020.

