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ÚTDRÁTTUR 

Fyrir aldamótin 1000 var sjósókn og fiskveiðar helsta aukabúgrein bænda. Ekki 

leið á löngu áður en sjósókn var orðin aðalbúgrein Íslendinga og hefur spilað 

stóran þátt í viðskiptum Íslands við hinn stóra heim. Um aldaraðir hafa Íslendingar 

nytjað sjávarplöntur, ýmist til munns eða áburðar. Á seinni hluta síðustu aldar, 

með tilkomu þörungaverksmiðju á Reykhólum, hófst útflutningur á mjöli sem 

unnið er úr þangi. Aðdragandi að vali á viðfangsefni þessa verkefnis má rekja til 

þess að þær vélar sem notaðar hafa verið til þangsláttar á Íslandi eru komnar til 

ára sinna. Þegar hönnuður Asco fór að leita að sjávarsláttuvél út í heimi kom í ljós 

að enginn var að framleiða vél sem hentar við erfiðar aðstæður eins og eru við 

strendur Íslands. Út frá því fór af stað ákveðið hönnunarferli sem svo varð til þess 

að fleiri möguleikar opnuðust. Þegar verkefnið var kynnt hér heima og erlendis 

kom í ljós að áhugi var fyrir svona vélum og hlaut verkefnið styrki sem kom smíði 

af stað.  

Könnun þessi á rekstrargrundvelli Asco Harvester ehf. er gerð til að varpa ljósi á 

framtíðarmöguleika fyrirtækisins. Við vinnslu verkefnisins voru gerðar greiningar 

á ytra og innra umhverfi fyrirtækisins ásamt því að skoða fjárhag til næstu fimm 

ára. Niðurstöður gefa til kynna að verkefnið geti orðið arðbært og komið að ólíkum 

markaði. Þó er einnig ljóst að fyrirtækið er næmt fyrir breytingum og þarf að huga 

vel að því að fylgja áætlunum til að ná settum markmiðum. Vonast er til að 

könnunin færi eigendum Asco Harvester ehf. verkfæri sem aðstoðað geta við 

áframhaldandi þróun á rekstri og framleiðslu.   

Lykilorð: Skipasmíði – Þang  – Hreinsun sjávar – Frumkvöðlastarfsemi – Nýsköpun 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Right before the year 1000, seafaring and fishing were the main addition of 

farming specialty. It didn’t take seafaring a long time to become the main farming 

specialty which has played a big part in Icelandic’s business environment. In the 

late half of the second century, with the emergence of the algea factory in 

Reykhólum the export of seaweed flour began. 

What lead the author to this choice of subject can be attributed to the fact that the 

machines that are used for seaweed harvesting in Iceland are old and require 

renewal. When the designer of Asco Harvester started looking for any types of 

seaweed mowers that could harvest seaweed he realized he couldn’t find any 

suitable machines for the difficult conditions as it is here at the coast of Iceland. 

Because of that, he started the design process. When this project was introduced 

here in Iceland as well as abroad it was clear that there was a certain interest in 

these aquatic weed harvesters which, as a result received grants to begin the 

constructions of Asco Viking. 

This research is made to explore the company’s future potentials. After reviewing 

the finances for the next 5 years, the results indicate that the project can be 

profitable. However, it is also clear that the company is sensitive to changes, which 

makes it more important to follow the plans that are made, to achieve the goals 

Asco Harvester set for itself. It is the author’s hope that this research gives Asco 

Harvester the tools that can assist in the ongoing development of operations and 

production while trying to reach its operation and production goals. 

Key words: Ship construction – Seaweed  – Ocean cleaning – Entrepreneurship - 

Innovation 

 



 

 

 

 

 

ÞAKKIR 

Undanfarna mánuði hef ég verið að vinna að stofnun fyrirtækis sem er að þróa 

smíði á nýjum og endurbættum sjávarsláttuvélum. Fyrirtæki þetta heitir Asco 

Harvester ehf og er að klára smíði á frumgerð sjávarsláttuvélarinnar Asco Viking 

þessa dagana. Asco Viking mun svo hefja slátt í Breiðafirði um leið og hann er 

tilbúinn og þróast svo enn frekar í framhaldi af því. Í hönnun er mikið unnið að 

sérstöðu vélarinnar og því mikilvægt að fá að vinna svona verkefni til að varpa 

betur ljósi á rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Leitað var til aðila sem hafa þekkingu 

á þessu sviði sem færðu mig nær viðfangsefninu og vil ég þakka viðmælendum 

mínum fyrir sín mikilvægu framlög til rannsóknarinnar með því að leggja fram 

tíma sinn, þekkingu og reynslu. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Árna 

Sverri Hafsteinssyni, fyrir góða leiðsögn og þolinmæði. Stór þátttakandi í ritun 

þessa verkefnis ásamt stofnun fyrirtækisins er fjölskylda mín, með því að styðja 

mig öllum stundum. Þau fá sérstakar þakkir fyrir alla tillitssemina, þolinmæðina, 

og aðstoðina í gegnum námið. Að lokum vil ég þakka sérstaklega þeim sem ljáðu 

mér aðstoð sína og innblástur í undirbúningi og vinnslu þessa verkefnis. 
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1 INNGANGUR 

Allt frá upphafi byggðar á Íslandi og til dagsins í dag hefur hafið leikið stórt 

hlutverk, ýmist gefið eða tekið. Íslendingar hafa sótt þar björg í bú, bæði til 

útflutnings og fæðuöflunar. Flest höfum við horft til sjávar og skynjað þar 

óaðskiljanlegan hluta af íslenskri náttúru. Fiskimiðin eru mikil auðlind og ber 

okkur að hagnýta þau af fyrirhyggju og ráðdeild, á þann veg að komandi kynslóðir 

njóti.  

Þang er vannýtt afurð á Íslandi, en því ber að fagna undirbúningi þriggja nýrra 

þangverksmiðja. Ísland getur framleitt meira af þangi en gert er í dag og er vöntun 

á heimsmarkaði eftir gæða þangi líkt og Ísland hefur að geyma.  

Líkt og í öðrum greinum, þá eru bæði aðstæður og lögun Íslands þannig, að tæki 

sem framleidd eru, henta ekki íslenskum aðstæðum. Er það kveikjan á hönnun 

Asco sem hentar fyrir íslenskar aðstæður og betrumbætir þá pramma sem til eru 

í dag, hvort sem litið er til umhverfisþátta, styrk, öryggi, kraft, hagræðingu eða 

tímasparnað. Í núverandi þangprömmum eru hnökrar sem gera það að verkum að 

erfitt er að ná til dýrmætasta þangsins. Eftir að farið var að rannsaka þennan 

markað betur hefur komið í ljós að þau tæki sem til eru í heiminum, eru hönnuð 

fyrir takmarkaðan markað og því erfitt fyrir fleiri lönd en Ísland að nálgast þennan 

búnað. Frekari þróun hefur líka gefið tækifæri á breytingum sem gefur Asco 

möguleika á ólíkum markaði við ólíkar aðstæður. 

1.1  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Asco Harvester ehf. framleiðir sjávarsláttuvél (e. aquatic weed harvester) sem 

slær margar tegundir af þangi og öðrum sjávargróðri á sjálfbæran hátt. 

Sjálfbærnin er falin í því að þangið er slegið, en ekki slitið upp með rótum, og 

neðstu 20 til 25 cm plöntunnar skildir eftir. Þangið hefur því möguleika  á því að 

vaxa aftur svipað nýslegnu grasi, ólíkt því sem myndi gerast ef rætur þess yrðu 

slitnar upp. Asco er auk þess hreinsunarprammi sem er útbúinn til að hreinsa upp 



 

2 

 

rusl úr sjónum. Mikið af því rusli sem safnast við strendur er endurvinnanlegt 

plast. 

Markmið Asco Harvester og þróun Asco er að bæta og þróa fyrirliggjandi tækni 

sem notast er við í dag. Það hefst með því að kortleggja þá hnökra sem á öðrum 

vélum eru og hafa það til hliðsjónar með nýrri og endurbættri hönnun. Sú 

rannsóknar- og þróunarvinna sem þegar hefur átt sér stað hefur gefið hagnýtar 

niðurstöður. Þær fást fyrst og fremst með því að nútímavæða drifbúnað, 

sláttuaðferð, vélbúnað, glussakerfi, vinnuöryggi og fleira. 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að útfæra þessa hugmynd betur út frá rekstrar- og 

markaðlegum þáttum. 

1.1.1 Skilgreiningar 

Asco er smíðaður viðað við reglur Siglingamálastofnunar Íslands þar sem hann 

fellur undir skipalög. Því hefur mikið verið rætt um hvort talað sé um skip, bát, 

pramma eða vél. Í þessu verkefni er notast við orðið vél, þar sem Asco er 

skilgreindur sem sjávarsláttuvél. 

Allar fjárhæðir í verkefni þessu eru í þúsundum króna nema að annað sé tekið 

fram.  

1.2  RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið þessa verkefnis er að kanna rekstrargrundvöll fyrir fyrirtækið Asco 

Harvester ehf. Leitast er við að niðurstöður verkefnisins skili Asco Harvester ehf. 

verkfærum og hugmyndum sem nýtast við mat á framtíðarhorfum og frekari 

þróun fyrirtækisins.    

1.3  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI  

Í verkefni þessu var notast við leiðbeiningar ýmissa fagstofnana eins og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands um gerð viðskiptaáætlana. Einnig var notast við 

fræðiefni sem tengjast rekstri fyrirtækja og gerð viðskiptaáætlana. Til að byrja 

með var farið yfir þau gögn sem lágu fyrir um fyrirtækið og markaðinn sem það 

stefnir á. Í kjölfar þess var svo leitað að frekari upplýsingum sem vörpuðu frekara 
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ljósi á fyrirtækið og það umhverfi sem það starfar í. Helstu fræðilegu heimildir 

þessa verkefnis voru sóttar í bækur og skýrslur, en einnig var unnið úr efni af 

veraldarvefnum. Upplýsingar og greiningar voru teknar saman eftir bestu getu, 

meðhöndlaðar og greindar. Niðurstöður eru svo lagðar fram út frá þeim 

greiningum sem fram fóru.  

Notast var við frum- og afleiddar heimildir. Til frumheimilda teljast þær heimildir 

sem ekki hafa komið fram áður og verða til við vinnslu verkefnisins. Ekki hefur 

farið fram úrvinnsla fræðimanna sem gerir frumheimildir ólíkar afleiddum 

heimildum. Til afleiddra heimilda teljast þær heimildir sem hefur verið safnað 

saman og þær síðan skráðar . (Háskóli Íslands, 1, e.d.) 

1.4  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Undanfarin tvö ár hefur höfundur, ásamt meðeigendum, unnið að því að hrinda í 

framkvæmd hugmynd sem lengi hefur blundað í hönnuði Asco. Því lá beinast við 

að velja viðfangsefni sem nýst getur til áframhaldandi uppbyggingar og þróunar 

fyrirtækisins. Eigendum er ljóst að mikilvægt er að greina og áætla reksturinn út 

frá ólíkum áhrifaþáttum, með það fyrir augum að öðlast reynslu og þekkingu til 

framtíðar. 

1.5  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Verkefni þessu er skipt upp í tuttugu kafla. Í fyrsta kaflanum er inngangur að 

verkefninu þar sem til dæmis farið er yfir markmið og kynningu á aðferðafræði 

verkefnisins. Í næstu tveim köflum þar á eftir er farið yfir sögulega umfjöllun um 

þær aðstæður sem tengjast hvatanum að stofnun fyrirtækisins. Í þessum köflum 

er aðeins farið yfir nýtingu sjávarafurða hér heima og erlendis ásamt því að 

nefndar eru vörur sem innihalda þang. Næst á eftir því kemur kafli um 

aðferðafræði þar sem farið er yfir hvernig forsendur eru settar fram ásamt því 

hvaða aðferðafræðilegum þáttum er fylgt í þessu verkefni. Á eftir aðferðafræðinni 

er að finna fræðilega umfjöllun út frá rekstri fyrirtækja og umhverfi frumkvöðla. 

Þar er farið yfir nokkur líkön og aðferðir sem gott er að notast við þegar hrinda á 

af stað viðskiptahugmynd. Að loknum fræðilega hluta verkefnisins er farið yfir 
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Asco Harvester, áætlanir, greiningar og fjárhag. Að lokum er dregnar niður helstu 

niðurstöður og umræður. Í lokakafla verkefnisins eru lokaorð þar sem fjallað er 

um niðurstöður og næstu skref út frá niðurstöðum þessa verkefnis. 
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2 NÝTING SJÁVARAFURÐA 

Flestir læra ungir að árum að hafið og auðlindir þess eru undirstaða búsetu á 

Íslandi. Margir fræðimenn eru því sammála að landnámsmenn á Íslandi hafa fæstir 

verið af konungsættum, heldur frekar bændur. Þegar talað er um nýtingu auðlinda 

hafsins á Íslandi er oftast átt við fisk. Söl er þó nefnt bæði í Egilssögu og Sturlungu 

og því má gera ráð fyrir nýtingu á sjávargróðri frá þeim tíma. Í Íslandslýsingu Odds 

biskups Einarssonar er minnst á þaranytjar. Þar segir; „því er mér ekkert 

blygðunarefni að kannast við það hér, að stundum safnar vesæll múgurinn þara á 

fjörum og neytir, einnig vissum grösum og rótum, og ber þar mest á tegund þeirri, 

sem menn álíta að sé hvönn“ (Oddur Einarsson, 1971, bls. 127). Íslendingar hafa 

nytjað fjöruna í aldir og ýmist talað um lækningamátt eða matseld úr því hráefni 

sem þar vex. Má finn söl nefnt í Egilssögu og Sturlungu (Jón Jónsson, 1988, bls. 

203). Í riti Jóns lærða um Íslands aðskilanlegar náttúrur er minnst á Íslands þang 

og ávexti í fjörum. Segir þar:  

Þang er til þess að fæga og hreinsa menn jnnan af kvidsótt, búkveiki og öllu 

slijmi, giörer mönnum náttúrulegann stólgang og góda heilsubót. Þad skal 

vera vel sodid. Vier köllum þad ætt þang. Hitt annad köllum vier hrossaþang; 

þad er elldividur j eyum og á Sudurnesium (Jón Guðmundsson, 1926, bls. 2). 

Margar rannsóknir seinustu ár hafa verið gerðar af Karli Gunnarssyni. Hann hefur 

meðal annars rannsakað lífríki sjávar í Breiðafirði. Í þeirri rannsókn segir að 

klóþang sé víðast ríkjandi í Breiðfirði (Halldóra Skarphéðinsdóttir & Karl 

Gunnarsson, e.d., bls. 15). Úr klóþangi er unnið mjöl sem nýtist sem bindiefni fyrir 

mismunandi iðnað. Árið 1990 komu út leiðbeiningar um söfnun, verkun og sölu á 

villigróðri sem var unnið af Byggðarstofnun. Sú rannsókn er góð samantekt á 

nytjanlegum sjávargróðri og hvernig hann hefur verið unninn á árum áður (Eyþór 

Einarsson, 1990, bls. 4). 

Þann 17. júní 1944 varð Ísland lýðveldi og Sveinn Björnsson kjörinn forseti. Þar 

með var dönskum yfirráðum lokið og Ísland steig fram úr skugga Evrópu. Ísland 

gekk í bandalag hinna Sameinuðu þjóða eftir að styrjöldinni lauk í Evrópu vorið 

1945. Í október sama ár var sjómannaskólinn stofnaður. Um svipað leyti 



 

6 

 

samþykkti ríkisstjórn Íslands að láta smíða tugi togara á Bretlandi (Hallur 

Hallsson, 2015, bls. 112). Upp frá því hefur sjávarútvegur verið ein helsta 

útflutningsvara Íslendinga. 

2.1 SJÁVARÚTVEGUR Á ÍSLANDI 

Fyrir aldamótin 1000 var sjósókn og fiskveiðar helsta aukabúgrein kvikfjárbænda 

og ekki leið á löngu áður en kvikfjárræktin  varð í raun aukabúgrein við 

sjávarútveginn. Byggðin breyttist smá saman og færðist nær sjónum, auk þess sem 

fólki fjölgaði í verstöðvum. Um árið 1340 var skreið og lýsi orðin helsta 

útflutningsafurð Íslendinga, í stað vaðmáls (Jón Þ. Þór, 1994, bls. 11-12).  

Um 1500 virðist hafa orðið miklar breytingar á fiskigengd í norðurhöfum. Ýmsar 

fisktegundir, þar á meðal þorskur og síld, sem áður höfði veiðst hvað mest af í 

Eystrasalti og við Bretlandseyjar, hafa fært sig norður (Wilson, 1992, bls. 55). Upp 

frá þessu var aukin eftirspurn eftir sjávarafurðum frá Íslandi sem leiddi til 

þjóðfélagsbreytinga, þá sérstaklega í byggð og búsetu. Til að mæta aukinni 

eftirspurn þurftu Íslendingar að auka sjósókn verulega. Þilskipaútgerð kom í stað 

árabátaútgerðar og voru flest fyrstu íslensku þilskipin fremur gerð út á 

hákarlaveiðar. Um 1870 varð mikil breyting á og þilskipin snéru sér að 

þorskveiðum. Það var svo um aldamótin 1900 sem enn ein stóra breytingin varð 

með tilkomu togara- og vélbátaútgerðar sem óx hröðum skrefum (Jón Þ. Þór, 1994, 

bls. 15-16). 

2.2 STRENDUR ÍSLANDS 

Ólíkt mörgum löndum eru strendur Íslands flestar í eigu einstaklinga, en er 

löggjafanum þó heimilt að takmarka verulega hagnýtingarétt landeiganda 

samkvæmt gildandi réttareglu. Segir í 1. kapítula rekabálks Jónsbókar að; „Hver 

maður á að reka allan fyrir landi sínu, viðar og hvala, sela og fiska, fugla og þara, 

nema með lögum sé frá komið“ (Már Jónsson, 2004, bls. 199).  

Ísland er um 103.000 km2 eyja í Atlandshafi. Í kringum landið má finna fjölda jarða 

sem búa að auðlindum frá sjó að landi. Þörunga er hægt að finna við strendur 
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Íslands og þá einna helst við strendur á Vesturlandi. Á Suðurlandi eru miklar 

sandstrendur, en þær koma í veg fyrir botntöku þörunga og því lítið um þörunga 

þar (Þórunn Þórðardóttir & Kristinn Guðmundsson, 1998, bls. 2).  

2.3 ÞANGSKURÐUR 

Ef við lítum á sögu þangiðnaðar í gegnum tíðina þá höfum við haft 

Reykhólaverksmiðjuna til að afla okkur þekkingar og reynslu á mörkuðum, bæði 

innanlands og erlendis. Þróun hennar hefur þó ekki verið hnökralaus og hafa 

meðal annars verkföll sett strik í reikning hennar. Í dag er hún í 71,6% eigu 

erlendra aðila, en aukning á markaði og þekkingu hefur sett þá verksmiðju í 

fremsta flokk á Íslandi í dag (Þörungaverksmiðjan, e.d.).  

Á árunum 1939-1941 og 1959-1962 var hafin vinnsla á klóþangi á Stokkseyri og 

Eyrabakka til fóðurbætis með góðum árangri, en stöðvaðist þó að lokum meðal 

annars vegna manneklu. Margir hafa þó lýst yfir áhuga á nýtingu klóþangs víðar 

en í Breiðafirði. Á 17. öld hófst nýting á þangi til iðnaðar og var þá framleitt úr því 

pottaska sem notuð var til framleiðslu á gleri og sápu. Á 19. öld breyttist svo 

framleiðslan yfir í Íodine og svo seinna í alginate og carragenan. Framleiðsla á 

heimsvísu í dag er um 15 milljón tonn en í Evrópu er hún um 350 þúsund tonn. 

Hnignun hefur þó verið töluverð í Evrópu frá árinu 2000 (Jón Þ. Þór, 1994). 

Ræktun þangs er möguleg víða. Á Íslandi og í Noregi eru fjörur í eigu landeiganda 

og fara þeir með stýringu á nýtingu þeirra. Í suður Evrópu, Frakklandi, Portúgal, 

Spáni og víðar, er stýringin í höndum ríkisins. Heimsmarkaður á þangi hefur þörf 

á um 5,7% aukningu á ári hverju (Netalgae, e.d.).  

2.3.1 Samanburður við nágrannalönd 

Á seinustu árum hafa, með aukinni tækni og rannsóknum, notkunarmöguleikar á 

þangi aukist til muna. Noregur slær hvað mest af þeim löndum sem eru næst 

okkur, en samt hefur sláttur þar dregist um 10%. Eðlilegt er að miða framleiðslu á 

Íslandi við þau lönd sem hafa líkar strendur og vöxt á þangi, en eru það t.d. 

Noregur, Kanada, Skotland og Danmörk (Netalgae, e.d.). 
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Ísland: Á Íslandi er slegið um 8.000-10.000 tonn og er ein verksmiðja starfandi. 

Fyrirhugað er að opna þrjár nýjar verksmiðjur. Rannsóknir hafa sýnt að í 

Breiðafirði einum er um 800.000 tonn af þangi. Hér á landi er slegið í samráði við 

landeigendur, en í sumum tilfellum er það ríkið. Hráefni frá Íslandi er mjög 

eftirsótt og er notað í mjög verðmætar vörur t.d. lyf, snyrtivörur, bindiefni í 

matvæli, málningu, dekk, stál, o.fl. (Jón Helgi Jónsson, munnleg heimild, 18. 

semptember 2016). 

Noregur: Í Noregi er slegið um 20.000 tonn. Þar vinna t.d. FMC og ALGEA þang í 

samvinnu við landeigendur. Í Noregi hefur þangsláttur dregist saman um 10% frá 

1960. Seinustu ár hefur þó mikil þróun orðið og því líklegt að aukning verði þar 

aftur (Netalgae, e.d.). 

Kanada: Í Kanada er slegið frá 5.000 til 9.000 tonn á ári. Fyrir nokkrum áratugum 

var þar slegið með nýrri tækni, sem tók plöntuna upp með rótum sem varð til þess 

að þangvöxtur minnkaði verulega. Í framhaldi af því var sett bann á þangslátt sem 

varði í áratugi en stutt er síðan því banni var aflétt. Til að byrja með var mikið 

slegið með höndum til að vernda plöntuna en eru þeir farnir að slá aftur með 

sláttuvélum sem slá á sjálfbæran hátt. Í Kanada er verksmiðja sem sérhæfir sig í 

alginateframleiðslu fyrir bjór (Karl Gunnarsson, munnleg heimild, 12. janúar 

2017). 

Skotland: Í Skotlandi er slegið um 6.000 til 8.000 tonn á ári. Þörungaverksmiðjan 

á Íslandi vinnur náið með verksmiðjum og framleiðendum í Skotlandi og er þar lík 

framleiðsla og hér heima (Netalgae, e.d.). 

Danmörk: Í Danmörku eru höfuðstöðvar Du-Point sem er einn stærsti 

framleiðandi alginate í heiminum. Þeir vinna einnig andoxunarefni og fleira úr 

fucus vesiculosus. Verksmiðjur frá þeim eru á nokkrum stöðum í heiminum 

(Netalgae, e.d.). 

2.4 HREINSUN SJÁVAR 

Á Íslandi er Umhverfisráðuneytið í samvinnu við Umhverfisstofnun sem hefur 

aflað upplýsinga um rusl og úrgang á ströndum Íslands og í framhaldi hrint af stað 
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hreinsunarátaki. Ísland er hluti af OSPAR samningi sem fjallar um verndun Norð-

Austur Atlandshafsins, en í þeim samningi er rætt um áhrif rusls og úrgangs á 

lífríki hafs og stranda. Súrnun sjávar er aukaafurð losunar á koltvísýringi út í 

andrúmsloftið og gleypir sjórinn því aukið magn koltvísýrings. Við það verða 

efnaskipti sem lækka sýrustig sjávar sem hefur skaðleg áhrif á lífríki hafsins. Jón 

Ólafsson prófessor í haffræði segir að súrnun sjávar sé hraðari við strendur 

Íslands en á öðrum hafsvæðum í heiminum. Umhverfismál snerta okkur öll því þau 

hafa áhrif á lífsgæði komandi kynslóða, alþjóðlegt vandamál þar sem Ísland er ekki 

undanskilið (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017). 

2.4.1 Rusl og annar úrgangur 

Helsti markaður fyrir Asco Recycle er erlendis. Ef hugsað er til þeirra borga sem 

hafa land að sjó þá höfum við flest orðið vör við rusl sem safnast við hafnir eða 

strendur. Er mikil aukning á þessu vandamáli og margar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið um það. Ef við horfum til stóra eplisins, Manhattan, þar sem Hudson áin 

umlykur helsta ferðamannastað í heimi, þá er auðvelt að ímynda sér þetta stóra 

vandamál. Rannsóknir í dag segja að aðeins ein tegund af fiski lifi þar, út frá því 

hversu mikil mengunin er orðin frá rusli og öðrum úrgangi. Borgin fjárfestir í 

vélum sem hreinsa götur borgarinnar, en erfitt er að finna hentug tæki sem 

auðvelda hreinsun úr sjó eða vatni. Asco Recycle er því mikil nýsköpun um allan 

heim og má segja að Asco Recycle sé götusópari hafsins. Einhverjir framleiðendur 

eru byrjaðir að framleiða hreinsunarpramma en sérstaða Asco Recycle liggur í 

sekkjunum þar sem ruslið fer beint í þá og margfaldar því afkastagetuna.  

2.4.2 Eiturþörungar 

Það er meira en rusl sem er óvelkomið við hafnir og strendur. Sjávargrös sem vaxa 

út frá mengun frá verksmiðjum og landbúnaði eru að valda auknum áhyggjum víða 

um heim. Steven Morris (2017) segir að ríkisstjórn Jersey í Bretlandi hafi óskað 

eftir lausnum. Þær aðstæður sem þessi sjávargrös búa til er taldar 

krabbameinsvaldandi og því mikilvægt fyrir íbúa á svæðinu að losna við þennan 

gróður. Gróðurinn sjálfur er svo nýttur sem  
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dýrafóður eða til framleiðslu á Biodiesel 

(Steven Morris, 2017). Ein tegund Asco, 

Asco 600, hentar vel til að hreinsa 

þennan gróður og verður farið í það 

fljótlega eftir að frumgerð hefur verið 

prófuð að kynna þá lausn fyrir þeim 

aðilum sem hafa verið að kalla eftir 

lausnum fyrir sitt bæjarfélag.  

Mynd 1 - Eiturþörungar eru sívaxandi 

vandamál víða um heim. Þessi mynd er tekin í 

Jersey í Bretlandi. Ljósmyndari: Mandy Nielson 

Snook (Steven Morris, 2017). 
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3 ÞÖRUNGAR 

Uppistaða gróðurs í sjó eru þörungar. Er þeim skipt í svif- og botnþörunga, eftir 

stærð og búsvæði (Þórunn Þórðardóttir & Kristinn Guðmundsson, 1998, bls. 2).  

Þang er það orð sem notað er um stóra brúnþörunga sem vaxa nær landi. Þang 

festir rótum við botninn með skífulaga festu og út frá henni kemur þykk, 

kvíslgreind, leðurkennd og greinótt planta. Helstu þangtegundir sem finnast við 

strendur Íslands eru dvergþang, klapparþang, bóluþang og klóþang (Karl 

Gunnarsson, Gunnar Jónsson, & Ólafur Karvel Pálsson, 1998, bls. 79-80).  

Nokkrar tegundir brúnþörunga nefnast þari. Þari hefur vel aðgreindan stilk og 

verður hann stærstur af brúnþörungum, eða allt að 7 metrar. Efst á stilknum vex 

stórt blað en neðst vex út úr honum margir sívalir festusprotar sem nefndir eru 

þöngulhausar. Helstu þarategundir sem finnast við strendur Íslands eru 

hrossaþari, stórþari og beltisþari. Á Íslandi er slegið klóþang og hrossaþari og 

unnið úr því mjöl til útflutnings (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson, & Ólafur 

Karvel Pálsson, 1998, bls. 81-86).  

Klóþang (L. Ascophyllum nodosum) vex á 

stórum steinum, klöppum og klettum. Hver 

planta getur náð um 1,5 metra á hæð og þrífst 

hún best þar sem hún kemst í loft þegar það er 

lágstreymt á opnum og skjólsömum svæðum. 

Aðstæður við strendur á Vesturlandi eru með 

þeim betri sem finnast, en er það vegna þess 

að mikill munur er á milli flóðs og fjöru ásamt 

því að þar er mikil ferskvatnsblöndun 

(Þörungaverksmiðjan, e.d.).  

Hrossaþari (L. Laminaria digitata) er algengur í Norður Atlantshafi. Hann vex á 

grjóti og klapparbotni, frá fjöru og niður á 20 metra dýpi (Þörungaverksmiðjan, 

e.d.).  

Mynd 2 - Klóþang eða Ascophyllum 

nodosum (Fjaran og hafið, e.d.). 
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Þær vélar sem slá klóþang og hrossaþara á Íslandi, gera það á sjálfbæran hátt. 

Sjálfbærnin er falin í því að þangið er slegið og skilið eftir um 15 cm af rót 

plöntunnar, en ekki slitið upp með rótum. Þangið hefur því tækifæri til þess að 

vaxa aftur svipað nýslegnu grasi, ólíkt því sem myndi gerast við slítum upp rætur 

þess. Klóþangið er aflað með þangsláttuvélum en hrossaþara er aflað með kló sem 

öflunarskip dregur á eftir sér (Þörungaverksmiðan, e.d.).  

3.1 AFURÐIR SEM INNIHALDA ÞANG 

Fyrstu heimildir um 

iðnaðarframleiðslu á þangi er 

frá 17. öld þegar framleidd var 

pottaska sem notuð var í 

glersmíði og framleiðslu á 

sápu. Um 1800 flutti Noregur 

út um 1500 tonn af pottösku. Í 

þá daga var þang handslegið og 

skapaði störf fyrir heilu 

fjölskyldurnar, og voru 

strandhéruð oft kölluð til 

aðstoðar. Það var svo um 1970 sem þangsláttur hófst með vélum á Íslandi 

(Netalgae, e.d.). 

Þörungamjöl eða þörungaþykkni er metið miklum verðleikum um allan heim og 

er það flutt héðan lífrænt vottað. Margar vörur innihalda efni sem unnin eru úr 

þangi eins og til dæmis þykkingar- og hleypiefnin alginate og carrageenan. Eru 

þetta efni sem notuð eru sem bindiefni í matvæli, málningu, dekk, stál o.fl. Einnig 

er framleiddur næringaríkur lífrænn áburður úr þangi (Netalgae, e.d.). 

Eiginleikar þangmjöls eða þaraþykknis eru margir og mismunandi 

notkunarmöguleikar. Hér áður nýttu menn helst þang sem fóður og áburð en í takt 

við aukna þekkingu og tækni hefur notagildi aukist til muna. Það skiptist helst í 

þrjá flokka; fóður, áburður og fjölsykrur. Það sem er notað helst til útflutnings er 

fjölsykran sem nefnist alginate og hefur mikla bindieiginleika. Þetta efni er mikið 

Mynd 3 - Sláttur á beltisþara í Moléne Island 1953 (Netalgae, 

e.d.). 
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notað í lyfjaframleiðslu og iðnaðarvörur (Netalgae, e.d.).  Sem dæmi um vörur sem 

innihalda efni sem unnið er úr sjávargróðri má lesa í töflu 1, hér að neðan. 
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Tafla 1 - Dæmi um vörur sem innihalda efni sem unnið er úr sjávargróðri. Reglulega bætist við 

þennan lista þar sem  ný tækni bjóða alltaf upp á fjölbreyttara notagildi (Netalgae, e.d.). 

Matvæli Lyfjaframleiðsla Vísindi Snyrtivörur Áburður Iðnaðarvörur 

Sushi Bindiefni Gerlarannsóknir Maskar Kalíum Málning 

Búðingar Stöðuleikaefni 
Krabbameins 

lækningar 
Krem Köfnunarefni Litarefni 

Kakó Ýruefni 
Lækningar á 

sviði meltinga 
Sjampó Fosfór Trefjaframleiðsla 

Tyggjó Gúmmímót  Tannkrem  Pappír og pappi 

Hlaup Tannmót  Hárnæring  Síur 

Bökunarvörur Töfluhúðun  Raksápur  Vefnaðarvörur 

Brjóstsykur Sáraumbúðir  
Húð- og 

hreinsiefni 
 Kol 

Megrunarvörur Fæðubótaefni    Sprengiefni 

Salatdressingar     Eldvarnarefni 

Ís     Slökkvitæki 

Þykkni fyrir 
kjöt og sósur 

     

Bjór og vín      

Þörungamjöl er metið miklum verðleikum um allan heim og er það flutt héðan 

lífrænt vottað. Margar vörur innihalda efni sem unnin eru úr þangi eins og til 

dæmis alginate og Carrageenan. Eru þetta E-efni sem notuð eru sem bindiefni í 

matvæli, málningu, dekk, stál o.fl. Einnig er framleiddur næringarríkur lífrænn 

áburður úr þangi (Netalgae, e.d.). 

3.2 ÞÖRUNGAVERKSMIÐJUR Á ÍSLANDI 

Árið 1986 var stofnuð þörungaverksmiðja á Reykhólum. Fyrirtækið framleiðir 

mjöl úr klóþangi og hrossaþara. Undanfari Þörungaverksmiðjunnar hf. var 

Þörungavinnslan hf. Þörungaverksmiðjan hf. er 71,6% í eigu bandaríska 

fyrirtækisins FMC Corporation og Byggðarstofnunar sem á 27,7% hlut. Aðrir 
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hluthafar eru um 70. Þörungaverksmiðjan framleiðir um 5.000 tönn af mjöli á ári 

sem er að mestu, eða 95%, flutt út (Þörungaverksmiðjan, e.d.). 

Undanfarna mánuði hefur verið mikill undirbúningur á opnun þörungaverksmiðju 

í Stykkishólmi, Deltagen Iceland. Deltagen Iceland er dótturfyrirtæki írska 

fyrirtækisins Marigot sem rekur meðal annars kalkþörungaverksmiðjuna á 

Bíldudal en einnig er Matís samstarfsaðili. Hugmyndin hjá þeim er að vinna þykkni 

úr þangi og þörungum úr Breiðafirði. Þykkni er helst þróað með það í huga að 

nýtast best í áburð en einnig hægt að nota á sama hátt og mjölið (Gunnlaugur 

Árnason, 2016). 

Tvær aðrar verksmiðjur eru í þróun og fyrirhugað að byrja framleiðslu á næstunni. 

Ein þeirra er að Miðhrauni í Eyja- og Miklaholtshreppi, Félagsbúið Miðhraun 

(Netalgae, e.d.). 

3.2.1 Útflutningur 

Á Íslandi er slegið um 8.000 – 10.000 tonn af þangi ár hvert. Um 95% af því er til 

útflutnings en eitthvað er notað hér heima í áburð eða snyrtivörur. Þrátt fyrir að 

slá minna magn en nágrannalöndin þá hefur Ísland þá sérstöðu að hér vex að 

meðaltali um tíu til tuttugu kíló af klóþangi á fermeter. Til samanburðar má geta 

þess að í Noregi vex að meðaltali fjögur til fimm kíló á fermeter (Netalgae, e.d.).  

Margar rannsóknir eru um sjávargróður og strendur Íslands. Einhverjar 

rannsóknir og viðskiptaáætlanir eru um tillögur eða fyrirhugaðar 

þörungaverksmiðjur. Lítið hefur þó verið skrifað um ástæðu þess að þang er ekki 

nýtt í meira mæli hér á landi eða hvort möguleiki sé á frekari nýtingu. 
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4 AÐFERÐAFRÆÐI 

Við undirbúning þessa verkefnis ákvað höfundur að 

fylgja rannsóknarferli sem sýnt er á mynd 4. Verkefni 

þetta er gert til að kanna rekstrargrundvöll Asco 

Harvester ehf. Farið var yfir þær upplýsingar sem lágu 

fyrir ásamt því að ræða við aðila sem höfðu reynslu á 

þangslætti eða skipasmíði. Út frá þeim upplýsingum 

var farið í að afla frekari gagna sem tengdust 

verkefninu.  

Við gerð stefnumarkandi áætlana er nauðsynlegt að 

afla upplýsinga um fyrirtækið. Til að meta stöðu 

fyrirtækisins frá degi til dags, og hvaða þættir hafa 

áhrif á rekstur og framtíðarmöguleika, þarf að fara 

fram gagnasöfnun um ýmsa þætti í rekstri 

fyrirtækisins. Við greiningu gagna er horft til ytri- og 

innri þátta. Til ytri þátta telst til dæmis markaðurinn, 

tækniþróun, efnahagsástand, samkeppni, ógnanir og 

framtíðarmöguleikar. Til innri þátta í gagnasöfnun 

telst framleiðslugeta, tækni- og þróunarstarf, starfsmannamál, skoðun á 

fjárhagsafkomu og fjárhagsstöðu, markaðsstaða, markaðshlutdeild og almennt 

þáttum sem tengjast mati á sterkum og veikum hliðum fyrirtækisins. Mikilvægt er 

að greina aðalatriði frá aukaatriðum. Við greiningu gagna er ýmist notast við tölur, 

rit eða það sem við á hverju sinni. Tölur einar og sér segja lítið, en ef þær eru 

dregnar saman í niðurstöðu, bornar saman við eitthvað og settar í samhengi, þá 

verða til úr þeim upplýsingar sem gefa lesanda samstundis einhvern nýjan 

skilning. Þegar upplýsingar liggja fyrir er mikilvægt að skilgreina þær upplýsingar 

er varða þá þætti sem áhrif geta haft á framtíðarstefnu og ákvarðanatöku 

stjórnenda. Við úrvinnslu upplýsinga sem nota á, þarf að vanda valið og draga 

réttar ályktanir af því sem upplýsingarnar segja. Mikilvægt er að fyrirtækið byggi 

ákvarðanir á réttum forsendum. Gera má ráð fyrir að ef forsendan er röng þá 

Vandamál skilgreint

Þróun 
rannsóknaráætlunar

Upplýsingaöflun

Úrvinnsla ganga

Viðfangsefni skoðað

Niðurstöður kynntar

Mynd 4 – Rannsóknarferlið 

(Kotler & Keller, 2006, bls. 103). 
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verður ályktunin, sem dregin er af henni, jafnframt röng. Fyrr á öldum töldu menn 

að jörðin væri flöt, því voru ákvarðanir sem byggðust á þeirri forsendu rangar 

(Þorkell Sigurlaugsson, 1990, bls. 65-66). Því er mikilvægt fyrir höfund að meta 

gögnin af vandvirkni og velja þær upplýsingar sem máli skipta fyrir 

framtíðarstefnu og þróun fyrirtækisins. 

4.1 AÐFERÐAFRÆÐI VIÐSKIPTAÁÆTLUNAR 

Við gerð áætlana er notast við leiðbeiningar sem finna má á heimasíðu 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, ásamt því að styðjast við fræðilegt efni um gerð 

áætlana sem finna má í ýmsum kennslubókum. Allar tölur eru í þúsundum króna 

nema að annað sé tekið fram. Áætlunin hefur tekið miklum breytingum frá upphafi 

og þróast samhliða því að unnið hefur verið að ólíkum styrkumsóknum. Hefur 

höfundur í því ferli leitað ráðlegginga fagaðila sem þekkja vel til og hafa getað gefið 

raunhæfa mynd á möguleika og framhald fyrirtækisins. 

Á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að finna efni sem nýtist við mótun 

viðskiptahugmynda. Höfundur notaðist við fjárhagsáætlanir og reiknilíkön sem 

þar er að finna ásamt því að horfa til efnisgrindar og stuðningstexta fyrir 

viðskiptaáætlanir. Fjárhagsáætlunin samanstendur af tekju- og kostnaðaráætlun, 

sem er rekstraráætlun fyrirtækisins, ásamt áætlun um inn- og útborganir sem er 

greiðsluáætlun fyrirtækisins. Einnig er þar að finna stofnkostnaðaráætlun til 

viðmiðunar sem notast var við, en þar eru taldir algengir kostnaðarliðir. Þar sem 

um er að ræða nýtt fyrirtæki voru ekki til staðar rekstrartölur til að byggja á. Því 

voru settar fram ákveðnar forsendur sem unnar voru eftir að aðrar greiningar 

höfðu farið fram. Farið er yfir helstu forsendur í skýringum sem fylgir 

fjárhagsáætluninni. 

Til að fá betri mynd af umhverfi fyrirtækisins voru framkvæmdar nokkrar af 

helstu greiningum við gerð viðskiptaáætlana. Einnig hefur viðskiptalíkan 

Alexander Osterwalder fylgt fyrirtækinu frá stofnun og verið uppfært eftir 

breytingum sem hafa orðið í ferlinu. Tilgangur viðskiptalíkansins er að kortleggja 

viðskiptahugmyndina, gefa sýn á rekstrargrundvöll og auka líkur 
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samkeppnisforskot. Viðskiptalíkanið fer yfir uppbyggingu rekstursins og tekur 

tillit til innra þátta sem snúa að fyrirtækinu.  

Að lokum var svo farið yfir þær upplýsingar sem ekki fengust, en fyrirtækið stefnir 

á markað þar sem erfitt getur verið að fá upplýsingar um. Þekkingu á þangöflun er 

helst að finna hjá þeim aðilum sem unnið hafa í því umhverfi undanfarin ár. Á 

Íslandi hefur aðeins eitt fyrirtæki komið að þangslætti undanfarna áratugi. Leitað 

var upplýsinga hjá þeim til að varpa betur ljósi á ákveðin atriði í gerð þessa 

verkefnis ásamt því að þeir gáfu höfundi hugmyndir um að hverju ætti að leitast 

eftir. 
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5 FRÁ HUGMYND TIL FYRIRTÆKIS 

Í upphafi skal endinn skoða. Flestir hafa klárað verkefni, horft til baka og séð hvað 

hefði betur mátt fara. Því er mikilvægt að undirbúa sig vel þegar lagt er af stað í að 

koma hugmynd í framkvæmd.  

5.1 MARKMIÐ FYRIRTÆKJA 

Á þróunarskeiði mannsins kom sérhæfingin mjög snemma til. Var það hagkvæmt 

að einn smiður sérhæfði sig í bátasmíði, en annar í vopnasmíði. Er það upphaf 

þeirrar verkaskiptingar sem meðal annars leiddi til stofnunar fyrirtækja. 

Fyrirtæki eru sjálfstæðar einingar þar sem framleiddar eru vörur og/eða þjónusta 

fyrir aðra. Markmið fyrirtækja geta verið margvísleg, en leiðum að markmiðum 

eru oft settar skorður af hálfu löggjafavaldsins. Það markmið að hámarka hagnað 

fyrirtækis er oft í forgrunni rekstrarhagfræðinnar. Tilgangur fyrirtækja getur 

verið að framleiða og selja vörur eða þjónustu, en er þó ekki meginmarkmið í sjálfu 

sér. Til að framleiðslan stöðvist ekki þarf söluverðmætið að standa undir kostnaði. 

Gæta verður að söluverði framleiðslunnar, ásamt kostnaði, þar sem fleiri fyrirtæki 

með framaleiðslu svipaðra gæða getur myndað samkeppni á markaði. Hagnaður 

er því nauðsynlegur til að mæta samkeppni og skapa svigrúm til tækniþróunar og 

rannsókna, sem svo stuðla að framförum (Ágúst Einarsson, 2003, bls. 19-27). 

Mörg fyrirtæki nefna þó sjaldan, eða ekki, að hagnaður sé eitt aðalmarkmið sitt. 

Getur það verið út af því að hagnaður er oft viðkvæmt viðfangsefni (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1990, bls. 51). 

Önnur markmið fyrirtækja, sem mörg hver falla vel að markmiðinu um hámörkun 

hagnaðar, geta verð ýmiskonar. Má þar geta félagsleg markmið, til dæmis út frá 

byggðalagi fyrirtækisins, markaðsleg markmið, markmið út frá starfsfólki, 

markmið um árangur í gæðamálum, umhverfisleg markmið eða markmið um 

orðspor fyrirtækisins (Ágúst Einarsson, 2003, bls. 29-31).  

Til að fyrirtæki geti sett sér skýr markmið er mikilvægt að skilgreina hlutverk þess. 

Hlutverk byggist á ýmsum þáttum eins og til dæmis hverjum það vill þjóna, hvaða 

þörfum það vill fullnægja, á hvaða hátt út frá umhverfi sem það starfar í og hvaða 
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persónulegt aðalmarkmið og gildismat eigendur fyrirtækisins hafa. Svo tryggja 

megi skýra afmörkun á tilgangi tilvistar fyrirtækis, er mikilvægt að skilgreining á 

hlutverki fyrirtækisins sé til staðar (Þorkell Sigurlaugsson, 1990, bls. 54-55).  

5.2 FRUMKVÖÐLASTARFSEMI 

Á hverjum degi innan fyrirtækja, hagsmunasamtaka og víðar, kvikna 

viðskiptahugmyndir. Sumar hugmyndir eru það góðar að sá sem fékk hugmyndina 

stofnar fyrirtæki til að hrinda henni í framkvæmd og verður með því frumkvöðull. 

Örar breytingar er eitt af því sem einkennir nútímann. Breytingar eru eitthvað sem 

við verðum að sætta okkur við og líta á sem tækifæri, en ekki ógnun. Erfitt getur 

reynst mörgum okkar að breyta til og eru stjórnendur þar engin undantekning. Því 

getur orðið barátta stjórnanda fyrirtækja að varðveita óbreytt ástand. Sú barátta 

er hættuleg fyrir langtímahagsmuni fyrirtækis, eigendur þess og starfsfólk. Til að 

koma í veg fyrir þau áhrif þurfa fyrirtæki að rækta með sér frumkvöðlastarf og 

hugsa út fyrir sinn ramma. Frumkvöðlastarf er drifið áfram af breytingum sem 

skapa ný tækifæri (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003, bls. 207-208). Ef vel 

gengur er ávinningur af frumkvöðlastarfi bæði fjárhagslegur og ákveðin innri 

sjálfsánægja, en þó fylgir ákveðin áhætta sem getur verið sálræn, fjárhagsleg og 

félagsleg (Robert Hisrich, 1992). 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hefur undanfarin ár safnað áreiðanlegum 

og samræmdum gögnum um frumkvöðlastarfsemi um allan heim. Í þeirri 

rannsókn er skilgreining á frumkvöðlastarfsemi að það sé starfsemi sem miðar að 

því að koma á fót nýrri viðskiptastarfsemi, hvort heldur sem er með stofnun 

fyrirtækis eða með því að hefja sjálfstæða atvinnustarfsemi. Horft er á það þannig 

að hægt sé að skipta ferlinu við stofnun nýrra viðskiptatækifæra í fjóra hluta eins 

og sett er fram á mynd 5 (Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson, & Silja 

Björk Baldursdóttir, 2009).  
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Mynd 5 - Ferlið við að koma á fót nýrri viðskiptastarfsemi, framsetning höfundar (Hannes Ottósson, 

Rögnvaldur J. Sæmundsson, & Silja Björk Baldursdóttir, 2009). 

Í fyrsta þættinum eru þeir einstaklingar sem vinna ekki markvisst við að koma á 

fót nýrri viðskiptahugmynd en áhuginn þó til staðar. Þó þeir hafi ekki hafið 

frumkvöðlastarfsemi þá eru þeir líklegir til þess í framtíðinni. Í öðrum þætti er 

farið yfir þá sem hefja undirbúning fyrir nýja viðskiptahugmynd til dæmis með því 

að útvega húsnæði, gera viðskiptaáætlun og afla upplýsinga. Þeir teljast starfa sem 

frumkvöðlar þrátt fyrir að viðskiptahugmyndin sé ekki hafin. Í þriðja þætti er farið 

yfir þá frumkvöðla sem hafa stofnað nýja viðskiptastarfsemi á síðustu 3,5 árum. 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem lifa af fyrstu fjögur til fimm árin hafi meiri 

lífslíkur. Þetta á því við þau fyrirtæki sem eru enn á því tímabili að starfsemin getur 

brugðið til beggja vona. Í fjórða þætti er farið yfir þá sem eiga hlut í og taka þátt í 

að stjórna viðskiptastarfsemi sem hefur verið starfandi í meira en 3,5 ár. Þessir 

aðilar hafa stjórnað viðskiptastarfsemi sem þegar hefur verið komið á fót og eru 

því ekki taldir stunda frumkvöðlastarfsemi (Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. 

Sæmundsson, & Silja Björk Baldursdóttir, 2009). 

 

Mynd 6 - Umfang frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2009 með skekkjumörkum, framsetning 

höfundar (Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson, & Silja Björk Baldursdóttir, 2009). 

Umfang frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2009 var þannig skipt að 11,4% 

Íslendinga á aldrinum 18-64 ára tóku þátt í frumkvöðlastarfsemi. Það jafngildir 

því að níundi hver Íslendingur hafi unnið að stofnun nýrrar viðskiptahugmyndar. 

Úr sömu rannsókn er farið yfir það að flestir þeirra, eða 20,1%, unnu ekki 

markvisst að stofnun nýrra viðskiptahugmyndar en áhuginn var til staðar. Þeir 

Frumkvöðlastarfsemi

Áhugi á að koma á fót nýrri 
viðskiptastarfsemi

Undirbúningur að stofnun 
nýrrar viðskiptastarfsemi

Viðskiptastarfsemi stofnuð á 
síðustu 3,5 árum

Viðskiptastarfsemi sem hefur 
verið stunduð í meira en 3,5 ár

Hefja undirbúning Hefja starfsemi Halda velli

Frumkvöðlastarfsemi

Áhugi á að koma á fót nýrri 
viðskiptastarfsemi

20,1% +/- 11,9%
38.495 +/- 3.611

Undirbúningur að stofnun 
nýrrar viðskiptastarfsemi

7,6% +/- 1,2%
15.557 +/- 2.388

Viðskiptastarfsemi stofnuð á 
síðustu 3,5 árum

4,2% +/- 0,9%
8.044 +/- 1.807

Viðskiptastarfsemi sem hefur 
verið stunduð í meira en 3,5 ár

8,9% +/- 1,3%
17.047 +/- 2.566

Hefja undirbúning Hefja starfsemi Halda velli
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sem tóku þátt í undirbúningi á stofnun nýrra viðskiptatækifæra voru 7,6% á 

meðan 4,2% höfðu nýlega hafið starfsemi. Út frá þessari rannsókn er því fjöldi 

Íslendinga, sem stunduðu frumkvöðlastarfsemi árið 2009, um 19-25 þúsund 

(Hannes Ottósson, Rögnvaldur 

J. Sæmundsson, & Silja Björk 

Baldursdóttir, 2009).  

Ef skoðuð er 

frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 

árið 2009 eftir 

atvinnugreinum kemur í ljós 

að tvær stærstu atvinnugreinarnar, iðnaður og samgöngur og neytendaþjónusta, 

er um þriðjungur af heildarfjöldanum.  

Þeir einstaklingar sem stofna til nýrra viðskiptastarfsemi eru ekki allir með von 

um fjárhagslegan ávinning. Rannsóknir hafa sýnt að algengar ástæður séu vonir 

um sjálfstæði í starfi eða möguleikinn á að koma hugmynd sinni í framkvæmd.  

Nýsköpun er mikilvægur þáttur í frumkvöðlastarfsemi og hefur mikið að segja um 

þjóðhagslegan ávinning af henni. Áhrif nýsköpunar getur verið óbein eða bein og 

getur því verið ávinningur fyrir efnahagslífið óháð því hvort sá sem standi fyrir 

henni njóti ávaxta af starfseminni (Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson, 

& Silja Björk Baldursdóttir, 2009).  

5.3 NÝSKÖPUN 

Allir búa yfir sköpunarmætti sem bíður þess að vera virkjaður. Það er lykill að 

sköpunarkjarki að hafa trú á eigin getu til að knýja fram breytingar í umhverfinu. 

Það þarf að búa yfir sannfæringu um eigin getu til að framkvæma og ná 

markmiðum sínum. Sköpun er ekki bara bundin við listgreinar, heldur er hún 

víðfeðmari og almennari. Sköpun snýst um að nota ímyndunaraflið til að búa til 

eitthvað nýtt. Þegar kemur að viðskiptum birtist sköpunarkraftur í formi 

nýsköpunar. Starfsmenn á öllum sviðum fyrirtækja hafa nú til dags tækifæri til að 

kljást við áskoranir og reyna að finna upp á nýjum lausnum. Fyrirtæki gera sér 

Atvinnugreinar Hlutfall frumkvöðla
Frumatvinnugreinar 8%

Iðnaður og samgöngur 36%

Fyrirtækjaþjónusta 20%

Neytendaþjónusta 36%

Alls (n=199) 100%

Tafla 2 – Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2009 eftir 

atvinnugreinum (Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. 

Sæmundsson, & Silja Björk Baldursdóttir, 2009). 
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flest grein fyrir því að nýsköpun er lykillinn að vexti og velgengni (Kelley & Kelley, 

2013, bls. 13-18).  

Nýsköpun er undirstaða framþróunar og grundvöllur nýrrar þekkingar. Án þeirrar 

þrá að skapa eitthvað nýtt sætum við í myrkum helli og engin tenging við 

umheiminn. Ýmsir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið nýsköpun en í 

Óslóarhandbók OECD um nýsköpun segir: „með nýsköpun er átt við innleiðingu 

nýrrar eða verulega endurbættar afurðar (vöru eða þjónustu) eða aðferðir við 

markaðssetningu eða nýs skipulags í viðskiptum, á vinnustað eða í ytri 

samskiptum.“ Nær þessi skilgreining yfir margvíslega þætti í sértækri nýsköpun 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

5.4 FJÁRMÖGNUN 

Öll fyrirtæki þurfa á fjármagni að halda, við stofnun og rekstur. Rekstrarfjárþörf 

markar getu fyrirtækisins til að standa undir fjárhagslegum skuldbindingum 

sínum. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda góðu skipulagi í fjármálum og 

vinna vel að áætlunum. Fjárþörf í fyrirtæki getur myndast vegna kostnaðar við 

stofnun fyrirtækis við kaup á birgðum, framleiðslutækjum og rekstrarvörum. Eftir 

að rekstur er hafinn getur myndast rekstrarfjárþörf, ýmist vegna hráefnis, launa 

og fleiri kostnaðarþátta sem þarf að greiða áður en tekjur koma inn í formi 

innborgana (Ágúst Einarsson, Rekstrarhagfræði, 2007, bls. 362-367). 
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Mynd 7 - Helstu leiðir til fjármögnunar. Framsetning höfundar (Ágúst Einarsson, Rekstrarhagfræði, 

2007, bls. 378). 

Margir aðilar starfa á fjármálamarkaði og því nokkrar leiðir fyrir fyrirtæki að 

sækja sér fjármagn. Fjármögnun fyrirtækja má skipta í innri og ytri fjármögnun. Í 

grundvallaratriðum eru þetta fjórar leiðir; eigin fjármögnun, sala eigna, 

rekstrarfjármögnun og lánsfjármögnun. Í fjármögnunaráætlun er byrjað á því að 

vinna rekstrar- og greiðsluáætlun. Forsvarsmenn fyrirtækja þurfa í framhaldi að 

taka ákvörðun um hvaða leið skal fara til fjármögnunar. Algengt er að 

fjármögnunarmöguleikar fyrirtækja séu takmarkaðar, til dæmis vegna 

fjárhagsstöðu, skuldsetningu eða að fjárfestingin sé of umfangsmikil fyrir einn 

aðila að koma að henni. Ef fyrirtæki nær að fullnægja fjárþörf með fjármögnun er 

mikilvægt að vinna vel út frá áætlunum til að fjármögnunin íþyngi ekki rekstri 

fyrirtækisins um of (Ágúst Einarsson, Rekstrarhagfræði, 2007). 

 



 

25 

 

5.4.1 Fjármögnun sprotafyrirtækja 

Sum fyrirtæki eiga erfitt með ytri fjármögnun út frá lánsfjármagni. Til að 

fjármagna það bil sem myndast á milli hugmyndar og söluvöru sprotafyrirtækja 

er til dæmis hægt að leita til styrksjóða, fjárfesta eða banka. Mikilvægt er að 

undirbúa umsóknir vel og vinna vandaða viðskiptaáætlun strax frá upphafi (Chris 

Lilly, 2006, bls. 20).  Því má gera ráð fyrir að frumkvöðull þurfi að verja miklum 

tíma í að vinna að því að koma hugmyndinni í framkvæmd. Líta þarf á þennan tíma 

sem fjárfestingu í fyrirtækinu. Æskilegt er að vinna áætlanir vel frá upphafi og 

finna hversu mikið fjármagn þarf til að koma hugmyndinni áfram. Ef hægt er að 

sýna fram á nýsköpun og möguleika á erlendum markaði er möguleiki á að sækja 

styrk eða fá inn fjárfesta (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

Umfang og form styrkumsókna er misjafnt og því mikilvægt að hugað sé að því að 

hafa nægan tíma í þá vinnu sem fer í umsóknarferlið. Fara þarf vel yfir 

leiðbeiningar og reglur í hverjum sjóði fyrir sig og meta hvort hugmyndin falli inn 

í tiltekinn sjóð. Strax í upphafi er mikilvægt að skýra út hver nýjung verkefnisins 

er, hafa greinagóða markhópalýsingu og taka fram hvaða vandamál á að leysa með 

vörunni. Flestir styrksjóðir skoða umsóknir eftir ákveðnum verkþáttum, því þarf 

að hafa þá skýra, raunhæfa og í samræmi við stöðu hugmyndar þegar sótt er um 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

Erfitt getur verið fyrir frumkvöðlastarfsemi að fá hefðbundna bankafjármögnun. 

Yfirleitt eru fjármálastofnanir ekki að lána fyrirtækjum fyrr en reksturinn sýnir 

fram á að hann muni verða arðbær. Því þurfa frumkvöðlar að leggja til eigið fé, 

vinnuframlag og sækja styrki, og vinna svo hratt að því að skapa sölutekjur. Þegar 

því er náð eru meiri líkur að hægt sé að sækja lánsfjármagn (Arion Banki, e.d.).  
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Mynd 8 - Æviferill fyrirtækis, fjármögnun og hagsmunaaðilar. Framsetning höfundar (Ársæll Valfells, 

e.d.). 

Sprotafjármögnun er mjög áhættusöm í eðli sínu og því oft leitast til fjármögnunar 

til efnameiri einstaklinga, það nefnist þá aðkoma englafjárfesta. Myndin hér að 

ofan sýnir æviferil fyrirtækis og er það horft til þess að englafjárfestir eða 

áhættusjóðir komi að fyrirtækinu í þróunarferlinu. Nái fyrirtæki vexti er líklegt að 

stjórnendur stefni að útvíkkun á rekstrinum, það getur verið á milli landa eða 

svæða. Þá er líklegt að hafið sé almennt hlutafjárútboð og skráning hlutabréfa á 

markað (Ársæll Valfells, e.d.).  

5.5 GERÐ VIÐSKIPTAÁÆTLANA 

Til að koma hugmynd í framkvæmd er fyrsta og mikilvægasta skrefið að vinna 

áætlun til að byggja á. Í viðskiptaáætlun þarf að lýsa hugmyndinni og setja fram 

markmið um fyrirtækið sem stofnað er út frá henni. Ef vel er staðið að 

útreikningum og framtíðarskrefum þá er hægt að koma í veg fyrir afdrifarík 

mistök sem geta komið upp í rekstri fyrirtækisins. Viðskiptaáætlun er eitt helsta 
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verkfærið sem notað er til að leggja grunn að framtíð fyrirtækisins, ásamt því að 

afla fjármagns til rekstursins (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Góð lýsing á vöru og þjónustu þarf að vera til staðar ásamt því að setja niður tilgang 

fyrirtækisins. Taka þarf fram hver söluvaran er og helstu eiginleikar og sérstaða 

skilgreind. Í framhaldi þarf að átta sig á því hverjum á að selja vöruna eða 

þjónustuna þar sem viðskiptavinir eru grundvöllur fyrir rekstri fyrirtækis. Huga 

þarf að því hvernig skal nálgast markhópinn og greina hvernig skal dreifa vörunni 

eða þjónustunni. Greina þarf stærð markaðar og einkenni hans ásamt því að horfa 

til framtíðar og álykta líklega þróun markaðar, er hann í vexti eða hafa verið 

breytingar nýverið svo dæmi sé tekið. Alltaf er einhver samkeppni á markaði, bein 

eða óbein, og þarf því að greina helstu samkeppnisaðila. Meta þarf einkenni vöru 

eða þjónustu sem setja á á markað, hvort einhver nýjung sé til staðar umfram það 

sem fyrir er á markaði. Gott er að spyrja sig hví viðskiptavinur ætti að velja þessa 

vöru umfram aðra sem fyrir er á markaði (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

Þegar þessir þættir hafa verið metnir og greindir þá þarf að huga að því hvernig 

skal ákveða verð og hversu hátt verð viðskiptavinurinn er tilbúinn að borga. 

Mikilvægt að stofnkostnaður og fjármögnun sé í viðskiptaáætlun ásamt 

söluáætlun sem byggir á markaðsáætlun. Til að skipuleggja framkvæmd verkefnis 

þarf að leggja fyrir framkvæmdaáætlun og setja fram raunhæft mat á tímalengd 

verkefna (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

Þessi atriði sem hér á undan eru talin upp er ekki tæmandi listi yfir það sem hægt 

er að greina og meta í viðskiptaáætlun. Margar aðferðir og líkön eru til sem hjálpa 

til við skipulag og áætlanir fyrir rekstur fyrirtækja. Sum þeirra þarf að uppfæra 

reglulega eftir breytingum í ytra og innra umhverfi, en önnur fylgja fyrirtækinu 

yfir langt tímabil. 

5.6 SVÓT-GREINING 

Eitt af þekktustu greiningartækjunum til að meta stöðu fyrirtækis er SVÓT-

greining. SVÓT-greining er greining á styrk- og veikleikum í innra umhverfi 

skipulagsheildar og á ógnunum og tækifærum sem felast í ytra umhverfi hennar. 
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SVÓT-greiningu má nota í einstakri starfsemi eða yfir alla skipulagsheildina (Helgi 

Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011, bls. 96).  

 

Mynd 9 - SVÓT-greining, yfirlitsmynd. Framsetning höfundar (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi 

Jónasson, 2011). 

Skipta má SVÓT-greiningu í þessa tvo meginhluta, innra og ytra umhverfi. Ef horft 

er til innra umhverfis út frá styrkleikum og veikleikum, ber að nefna getu 

fyrirtækisins og færni. Í þessu felst þekking fyrirtækisins, fjárhagsleg staða þess, 

ferlin innan þess í virðisaukandi starfsemi,  og ferli sem snúa að samskiptum við 

viðskiptavininn, önnur fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga í umhverfinu (Helgi Þór 

Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011, bls. 96-97). 

Í ytra umhverfi fyrirtækis sem miða að ógnunum og tækifærum, er horft til 

umhverfis sem fyrirtækið starfar, pólitískt, lagalegt, tæknilegt og félagslegt. Einnig 

er horft til samkeppnisaðila, staðgengisvörur, styrk virðiskeðjunnar og nýja 

samkeppnisaðila. Þessir þættir koma fyrir í öðrum greiningum svo sem PESTLE 

og fimm krafta líkani Porters (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011, 

bls. 97-98). 
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Mynd 10 - Samantekt SVÓT-greiningar. Framsetning höfundar (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi 

Jónasson, 2011). 

Þegar búið er að fara yfir þessa þætti er gott að útfæra SVÓT-greininguna aðeins 

lengra, stundum talað um sem TÓVS-greiningu. Niðurstaða úr SVÓT-greiningunni 

er skoðuð í samhengi og dregnar heildstæðar ályktanir. Styrkleiki er þá notaður 

til að bregðast við ógnunum og til að hagnýta tækifæri. Fundin eru tækifæri sem 

nýtast til að vinna á veikleika og huga svo að stefnumarkandi ákvörðunum ef 

veikleiki fellur við ógnanir (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011, bls. 

99-102). Mynd 9 hér að ofan skýrir betur þessa samantekt á SVÓT-greiningunni 

og hvernig hægt er að nota niðurstöður í frekari stefnumótun. 

5.7 PESTLE-GREINING 

Fyrirtæki hrærast og lifa í síbreytilegu umhverfi með keppinautum ásamt 

viðskiptavinum, birgjum og hagsmunaaðilum. Mikilvægur þáttur í stefnumótun 

fyrirtækja er að skilja þetta umhverfi til að staðsetja fyrirtækið í framtíðinni. Eitt 

af algengum greiningartækjum er PESTLE-greining sem nær til umhverfis 

fyrirtækja. PESTLE stendur fyrir pólitík, efnahagsmál, samfélagsmál, tækni, lög og 

reglur og umhverfismál sem eru þeir meginþættir í ytra umhverfi fyrirtækja.  

P (e. Politics). Í þessum þætti er farið yfir stjórnmálaleg öfl sem snertir 

skipulagsheildina. Pólitíkina er hægt að finna innan fyrirtækis, innan sveitarfélags, 

á landvísu, í ytra umhverfi eða í öðrum löndum ef fyrirtækið ætlar sér að sækja á 

erlendan markað. Þessi þáttur getur skipt miklu máli og getur haft áhrif á 

ákvörðunartöku hvort sem pólitíkin kemur frá innra eða ytra umhverfi. 

Nýta þessi tækifæri
Hafa gætur á 
samkeppni

Byggja upp innri styrk Snúa við blaðinu

VeikleikarStyrkleikar

Tækifæri

Ógnanir
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E. (e. Economic). Í þessum þætti er farið yfir efnahagsmál í umhverfi fyrirtækis 

sem meðal annars má finna í fjármálum og fjárhagslegu umhverfi þess. 

Efnahagsástand á því svæði sem það starfar eða stefnir á hefur áhrif á frammistöðu 

fyrirtækis og framtíðarmöguleika þess. Ýmsir þættir geta gefið vísbendingu um 

það í hvaða átt efnahagur svæðisins stefnir eins og vextir, atvinnuleysi og vísitölur. 

S. (e. Social). Hér er um að ræða samfélagsmál sem hafa margvísleg áhrif á 

starfsemi fyrirtækja. Þetta geta verið þættir eins og stöðugleiki í samfélaginu, 

viðhorf samfélagsins til fyrirtækisins eða þeirra sem standa þar á baki og 

samfélagsskipanin. Einnig þarf að horfa til hefða í samfélaginu, hvaða venjur eru 

til staðar og hvort stéttaskipting sé mikil. Trúabrögð geta til dæmis skipt miklu 

máli fyrir ákveðin fyrirtæki. 

T. (e. Technological). Hér er farið yfir tækni sem á við innan fyrirtækis sem og utan 

þess. Horfa þarf til þeirrar þróunar sem hefur verið og einnig fyrirsjáanlega í 

komandi framtíð sem gæti haft áhrif á fyrirtækið. Tækni getur haft áhrif á stefnu 

fyrirtækis ásamt því að tækniþróun getur haft áhrif á kostnað, gæði og framboð á 

markaðnum. 

L. (e. Legaslative). Það getur verið afar mikilvægt fyrir skipulagsheildir að skoða 

lög og reglugerðir. Alþjóðavæðing, alþjóðlegir samningar og tengsl Íslands við 

Evrópusambandið getur fjölgað þeim reglum sem eiga við og þarf að taka mið af í 

starfsemi fyrirtækja. Lög og reglur eru ekki bara ógnanir, heldur geta haft í för með 

sér tækifæri. Við lagabreytingar geta fyrirtæki orðið gjaldþrota á meðan önnur 

fyrirtæki verða til og blómstra.  

E. (e. Environment). Í þessum þætti er farið yfir náttúrulegt umhverfi svo sem 

veðurfarslegar aðstæður og jarðfræði.  Ekki bara hvernig umhverfið getur haft 

áhrif á fyrirtækið heldur líka hvernig fyrirtækið hefur áhrif á sitt umhverfi. 

Örar breytingar eru í umhverfi fyrirtækja og því mikilvægt að endurskoða 

PESTLE-greiningu reglulega innan fyrirtækja. Greiningin getur stuðlað að minni 

áhættutöku og öruggara rekstrarumhverfi (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi 

Jónasson, 2011, bls. 110-114).  
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6 FORYSTA, STEFNUMÓTUN OG STJÓRNUN 

Til að árangur náist í starfi þarf fyrirtæki að búa yfir áhrifaríkri forystu. Markviss 

stjórnun, stefnumarkandi áætlunargerð og stefnumótun eru allt þættir sem 

mynda stefnumiðaða stjórnun innan fyrirtækja. Stefnumiðuð stjórnun felur í sér 

skilning á stefnumiðaðri áætlun til framtíðar, getu fyrirtækis til að koma stefnu í 

framkvæmd og stöðu fyrirtækis. Markmið með stefnumiðaðri stjórnun er að 

hámarka árangur fyrirtækja út frá því hversu langt það vill ná til lengri tíma. 

Lykilatriði að til staðar sé samkeppni á markaði og því mikilvægt að hlúa að því 

sem eflir fyrirtækið  (Runólfur Smári Steinþórsson, Stefnumiðuð stjórnun: Fimm 

greiningarlíkön [rafræn útgáfa], 2003). 

6.1 STEFNA 

Hugtakið stefna hefur margar og ólíkar skilgreiningar. Í íslenskri orðabók er stefna 

skilgreind sem sameinkenni í viðhorfum, eitthvað sem mótar eitthvað í heild (Árni 

Böðvarsson (Ritstj.), 1979). Ein skilgreiningin segir að stefna sé leið til að ná 

tímasettum markmiðum. Stefnur innihalda leiðbeiningar, verklagsreglur og aðrar 

reglur til að styðjast við til að ná yfirlýstum markmiðum (David, 2009, bls. 44). 

Önnur skilgreining er að fyrirtæki setji sér markmið til lengri tíma og allar athafnir 

og hegðun fyrirtækisins skuli vera með markmiðið í huga. Fyrirtækið skuli helst 

horfa til þess að uppfylla væntingar markhópa og viðskiptavina sinna með því að 

starfa eftir stefnunni (Armstrong, 2006). Samkvæmt Runólfi Smára felur stefna í 

sér tilgang, hlutverk, og framtíðarsýn fyrirtækja (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2007). 

Til að ná betri árangri á markaði þar sem ríkir mikil samkeppni þarf fyrirtæki að 

ná samkeppnisforskoti. Það gerir fyrirtækið með því að búa til aukið virði fyrir 

viðskiptavininn og/eða sama virði með lægri kostnaði (Porter, 1996). Þegar 

skoðuð eru árangursrík fyrirtæki er hægt að sjá fjóra sameiginlega þætti:  

▪ Einföld markmið sem eru gerð til langframa og eru mótsagnalaus 

▪ Djúpstæður skilningur á samkeppnisumhverfinu 

▪ Hlutlægt mat á auðlindir innan skipulagsheildanna 

▪ Innleiðing stefnu er árangursrík (Grant, 2005). 
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6.2 MARKAÐSHRINGUR 

Þegar unnið er að stefnumótun innan fyrirtækja er mikilvægt að skoða þau 

greiningatól og aðferðir sem til eru í fræðunum. Mismunandi er hvað hentar 

hverju fyrirtæki en öll fyrirtæki þurfa að marka sér ákveðja stefnu og 

framtíðarsýn. Flest verkefni innan áætlana og greininga í fyrirtækjum tengjast 

tveim spurningum: Hvert vill fyrirtækið fara og hvernig ber að skipuleggja og 

stjórna til að framtíðarsýnin gangi eftir. Þórður Sverrisson fer yfir líkan sem hefur 

verið í þróun í langan tíma og kallast Markaðshringurinn. Í grunninn er líkanið 

greiningartæki sem hjálpar fyrirtækjum að átta sig á samhljómi stefnu, stjórnun, 

skipulagi og einstökum verkefnum í markaðsvinnu fyrirtækja. Þegar líkanið er 

notað kerfisbundið við greiningu dregur það fram stöðu fyrirtækis og sýnir þau 

svið þar sem fyrirtækið vinnur vel, ásamt því að sjá hvar er þörf á umbótum. 

Þannig auðveldar líkanið forgangsröðun atriða sem þarf að bæta, gefur hugmyndir 

og tillögur um aðgerðir (Þórður Sverrisson, 2013, bls. 13-17).  

 

Mynd 11 - Markaðshringurinn; sýnir samhengi allra þátta líkansins. Framsetning höfundar (Þórður 

Sverrisson, 2013). 
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Í innsta hring líkansins er grunnur í öllum fyrirtækjum, stefna og framtíðarsýn, og 

skipulag og stjórnun. Grundvallarspurning í stofnun fyrirtækja er að vita hvert 

skal stefna. Margt getur haft áhrif á stefnu og framtíðarsýn og því mikilvægt að 

vera alltaf meðvitaður um mótun þess. Ákvarðanir og aðgerðir innan fyrirtækja 

þurfa að falla við stefnu og framtíðarsýn þess. Þegar liggur fyrir hvert fyrirtækið 

vill stefna þarf að huga að því hvernig skal vinna að þeirri framtíðarsýn. Til að 

fylgja eftir stefnu og áherslum í stefnumótun er hægt að notast við verkfæri eins 

og stjórnskipulag. Farið er yfir þessa þætti í innsta hring líkansins.  

Utan þess eru svo tíu lykilþættir sem þurfa að vera þekktir. Niðurstaða í hverjum 

lykilþætti getur svo haft áhrif á mótun stefnu og framtíðarsýn fyrirtækisins ásamt 

skipulagi þess og stjórnun.  

Markaðsrannsóknir: Í fyrsta þrepi hringsins er farið yfir hvað er vitað um 

markaðinn, samkeppnina og umhverfið sem fyrirtækið starfar í. Mikilvægt er að 

afla gagna og meta þau út frá þeim aðstæðum sem á við hverju sinni. 

Þarfa- og markhópagreining: Þetta þrep er eitt það mikilvægasta fyrir fyrirtæki 

á samkeppnismarkaði. Skilgreina þarf hvernig á að horfa á markaðinn í heild, þær 

þarfir sem markhópurinn hefur og velja þann sem fyrirtækið ætlar að einbeita sér 

að. Þarfir viðskiptavina er í raun kjarninn í stefnumótun fyrirtækja og lykill að 

farsælum árangri í samkeppni. 

Vöru- og þjónustuframboð: Eftir að lýsing á þörfum viðskiptavina liggur fyrir 

þarf að huga að framboði á vörum og þjónustu í samræmi við þann markhóp sem 

valinn var. Mikilvægt er að framboð á vörum og þjónustu sé í sífelldri endurskoðun 

enda vöruþróun mikilvæg innan fyrirtækja. 

Innri markaðsmál og þjálfun: Í þessu þrepi er hugað að starfsfólkinu, sem hefur 

áhrif á sitt hlutverk, skyldur, verkefni, vonir, þrár og væntingar. Kerfi og skipulag 

gerir sig ekki sjálft og því mikilvægt að starfsfólkið sé undirbúið undir þau verkefni 

sem felast í stefnu, vörum, þjónustu og viðskiptavininum. 

Markaðssetning: Eftir að starfsfólkið er undirbúið og tilbúið að takast á við 

verkefnin þarf að skipuleggja hvernig skal nálgast markaðinn, faglega og 
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markvisst. Markaðsstefnan þarf að vera skýr og byggir markaðssetningin á því 

sem undan er komið.  

Sala og sölustjórnun: Þetta þrep er samtvinnað við markaðssetninguna sjálfa. 

Með sölustjórnun og sölumennsku er varan seld út frá markaðsáherslum hvers 

markhóps. 

Stjórnun viðskiptasambanda: Við fyrstu kaup myndast viðskiptasamband. Í 

þessu þrepi er farið yfir það hvernig því sambandi er stjórnað til hagsbóta fyrir 

fyrirtækið og viðskiptavininn sjálfan. Með því að halda vel utan um þessi tengsl 

getur fyrirtækið náð ákveðnu forskoti. 

Þjónustustjórnun: Þjónustustjórnun er að einhverju leyti lík hinni hliðinni á 

stjórnun viðskiptasambanda. Markmið í samskiptum við viðskiptavininn er að 

upplifun hans sé ekki lakari en væntingar sem hann hefur fyrir. Mikilvægt er að 

sýna rétt viðbrögð þegar viðskiptavinur leitar til fyrirtækisins. 

Markaðsáætlun: Markaðsáætlunin kemur að þessu öllu og dregur fram einstakar 

aðgerðir sem áður voru ákveðnar. Hún verður að vera vel unnin þar sem hún er 

lykilskjal í markaðsstarfi fyrirtækisins.  

Árangursmat: Síðasta þrepið er að meta árangur sem sóst er eftir á hverjum tíma 

fyrir sig. Hér er farið í að meta hvern lykilþátt í Markaðshringnum og sjá hvort það 

sem lagt var upp með í byrjun takist (Þórður Sverrisson, 2013, bls. 16-25). 

Þetta líkan fer yfir flesta þá þætti sem gott er að gera grein fyrir þegar koma skal 

hugmynd að framkvæmd.  

6.3 STJÓRNUN FYRIRTÆKJA 

Æðsti maður fyrirtækis ber titilinn „director“, en nafnið er leitt af orðinu 

„direction“, stefna. „Director“ er því sá sem segir hvert fyrirtækið eigi að stefna. 

Íslensk hugtök sem notuð eru um stjórnun eru því kannski ekki jafn lýsandi fyrir 

hlutverk stjórnunar og mörg erlend hugtök. Meginhlutverk stjórnenda og 

stjórnunar er einmitt leiðarval. Í öllum lögum fyrirtækis, frá stjórnarformanni til 

hópstjóra, er að finna stjórnendur. Stjórnendur eru misvaldamiklir en þurfa þó að 
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stefna sameiginlega að því markmiði að samhæfa þær auðlindir sem nauðsynlegar 

eru til að fyrirtæki nái fram sínum markmiðum. Hægt er að skipta hlutverki 

stjórnenda í fimm meginþætti. Þeir eru áætlanahlutverk, skipulagshlutverk, 

eftirlitshlutverk, leiðtoga- eða forystuhlutverk og það hlutverk að skynja hvaða 

breytinga er þörf (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003, bls. 29). 

 

Mynd 12 - Hlutverk stjórnunar. Framsetning höfundar (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003). 

Í áætlanahlutverki felst ákvörðun stjórnanda um hvað eigi að gera. Hann þarf því 

að setja markmið og gera áætlun um hvernig markmiðum skuli náð. Í framhaldi 

þarf stjórnandinn að ákveða hvernig á að vinna verkið. Það er nefnt 

skipulagshlutverkið, og í því styðst stjórnandinn við kerfi þar sem tengsl 

forræðis, ábyrgðar og annarra skuldbindingar eru ákveðin. Hann aflar efnis, 

aðstöðu, fjármagns og nauðsynlegra þátta og skapar í framhaldi af því umhverfi 

sem mótast af ýmsum reglum og skýrslugerð. Mikilvægt er að stjórnandinn hvetji 

starfsfólk og leiðbeini því við að ná settum markmiðum. Þá er stjórnandinn í 

leiðtoga- eða forystuhlutverki. Stjórnandinn þarf að fylgjast með og meta 

hvernig gengur að ná settum markmiðum. Hann þarf að setja ákveðið viðmið og 

staðal við mat á framleiðni verkefnis og tilbúinn að grípa til aðgerða ef þörf krefur. 

Það hlutverk nefnist eftirlitshlutverkið. Þessi fjögur hlutverk stuðla að því að 

fyrirtæki nái settum markmiðum og eru sögð vera grunnhlutverk stjórnunar. 

Fyrirtæki eru þó háð öðrum kerfum og þurfa að geta lagað sig að breyttum 

aðstæðum. Þá kemur inn í fimmta hlutverk stjórnandans, breytingahlutverkið, 

Áætlanahlutverkið

Markmið fyrirtækis
--------------------

Breytingar

Forystuhlutverkið

SkipulagshlutverkiðEftirlitshlutverkið
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en í því felst að nota hin fjögur hlutverkin til að skilgreina hvaða breytinga sé þörf 

á (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003, bls. 29-31).  
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7 ASCO HARVESTER 

7.1 FYRIRTÆKIÐ OG MEGINTILGANGUR 

Nafnið Asco kemur frá þekktustu þangtegund 

fjörunnar sem nefnist á latínu Ascophillum 

nodusum sem er á íslensku klóþang/gullþang. 

Þetta nafn er því mjög lýsandi fyrir þá sem 

þekkja til. Asco Harvester ehf. er 

fjölskyldufyrirtæki sem varð til eftir áralanga þróun á vélinni Asco. Þeir sem koma 

að fyrirtækinu, á einn eða annan hátt, eiga tengingu í Breiðafjörðinn og hafa 

þekkingu og reynslu á þangöflun, þangvinnslu, skipasmíði eða sjómennsku.  

Daglegur rekstur félagsins felst að mestu leyti í framleiðslu, markaðsstarfi, 

almennum rekstri, sölu á aukabúnaði og sekkjum ásamt leigu og sölu á 

sjávarsláttuvél. 

Framleiðslan er í eigu einkahlutafélagsins Asco Harvester og er rekstur félagsins 

staðsettur í Borgarnesi, en þar er Asco Harvester með húsnæði. Asco Harvester 

áætlar að flytja starfsemi til Grundafjarðar innan tveggja ára. Gott aðgengi er til 

sjósetningar í Grundafirði sem nýtist vel til prufunar á búnaði. Hjá Asco Harvester 

starfa tveir sérfræðingar sem sjá um smíði á frumgerð Asco. Starfsmönnum mun 

svo fjölga eftir því sem rekstur leyfir, en áætlað er að á næstu þrem til fimm árum 

verði starfsmenn komnir í um tíu.  

7.1.1 Forsvarsmenn og stjórn 

Eins og áður segir er Asco Harvester fjölskyldufyrirtæki sem býr yfir mikilli 

þekkingu og reynslu. Gott aðgengi er að þangsvæðum á Breiðafirði sem er í eigu 

fjölskyldunnar. Það er því mikil auðlind fyrir Asco Harvester að eiga gott aðgengi 

að landeigendum við þróun á búnaði. 

Anna Ólöf Kristjánsdóttir 

Anna Ólöf Kristjánsdóttir er framkvæmdastjóri Asco Harvester og 50% hluthafi. 

Anna hefur lokið B.s. gráðu í viðskiptafræði og stundar meistaranám í forystu og 

Mynd 13 - Firmamerki Asco Harvester ehf. 

Hannað af Jökulá ehf. 
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stjórnun þegar þetta er ritað. Anna mun að mestu sjá um sölu- og markaðsmál 

ásamt fjármálum og samskiptum við birgja og styrktaraðila.  

Kristrún Steinarsdóttir 

Kristrún Steinarsdóttir er stjórnarformaður Asco Harvester og 50% hluthafi. Hún 

mun koma inn í rekstur fyrirtækisins um mitt árið 2017. Kristrún stundar B.s. nám 

í Náttúru- og umhverfisfræði frá Landbúnaðarháskóla Íslands. 

7.2 MARKMIÐ FYRIRTÆKISINS 

Markmið Asco Harvester ehf. og þróun Asco er að bæta og þróa fyrirliggjandi 

tækni sem notast er við í dag. Það hefst með því að kortleggja þá hnökra sem á 

öðrum vélum eru og hafa það til hliðsjónar með nýrri og endurbættri hönnun. Sú 

rannsóknar- og þróunarvinna sem þegar hefur átt sér stað hefur gefið hagnýtar 

niðurstöður. Þær fást fyrst og fremst með því að nútímavæða drifbúnað, 

sláttuaðferð, vélbúnað, glussakerfi, vinnuöryggi, lægri viðhaldskostnað og fleira. 

Asco Harvester ehf. sér tækifæri til þess að bæta samkeppnisstöðu íslensks 

atvinnulífs með því að ná forystu í betri tækni, öruggari og sjálfbærari nýtingu og 

gæðaframleiðslu á heimsmælikvarða. 

Markmið Asco Harvester ehf. er meðal annars að stuðla að aukningu þangsláttar á 

Íslandi og þar með auka útflutning á þangi ásamt því að miða á erlendan markað 

með útflutningi á Asco. Asco telur að með auknum sjávarslætti hérlendis og 

erlendis, verði nútímakröfum og aukinni eftirspurn mætt. 

Asco Harvester leggur áherslu á að starfa af ábyrgð og að hafa jákvæð áhrif á 

umhverfi sitt, samfélagið og samstarfsaðila með stöðugum umbótum í rekstri, 

ferlum og verklagi.   

Asco Harvester leggur sig fram við að hanna búnað sem tryggir sjálfbærni og leitar 

til Hafrannsóknastofnunar til að tryggja sjálfbærni og gæði sláttuaðferða.  
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8 LÝSING Á ASCO SJÁVARSLÁTTUVÉLUM 

Asco er sjávarsláttuvél (e. aquatic weed harvester) sem slær sjávargróður við 

strendur ásamt því að hreinsa rusl og annan úrgang, sem í auknum mæli hleðst 

upp á viðkvæmum stöðum. Asco er auðveldur í stjórnun og mikið öryggi er um 

borð. Hann er sterkbyggður, tæknilegur og í honum margar nýjungar sem búið er 

að þróa seinustu ár við þær aðstæður sem geta myndast á erfiðum stöðum eins og 

í Breiðafirðinum. Sambærilegar vélar sem framleiddar eru í heiminum, eru flestar 

gerðar fyrir vatnasvæði og þurfa því að ganga í gegnum breytingar áður en þær 

eru notaðar við ólíkar aðstæður. Asco hentar bæði á vatnasvæðum og við erfiðar 

aðstæður út á sjó og nær því til ólíks markhóps. Asco er smíðaður og hannaður frá 

grunni hér á Íslandi en þó eru nokkrir íhlutir sem pantaðir eru að utan og eru 

viðurkenndir af Det Norske Veritas. Asco er hannaður eftir kröfum 

siglingamálastofnunar Íslands og Nordic Boad Standard. 

8.1 NÝNÆMI / SÉRSTAÐA 

Asco er til í nokkrum útfærslum sem allar eru byggðar á sama grunni en hafa þó 

ólíka virkni. Asco hefur til dæmis þá sérstöðu að sjávargróður/rusl fer beint í 

sekki. Auðvelt aðgengi um sekkinn gerir umsýslu um sleginn sjávargróður/rusl 

mun afkastameiri og hagkvæmari en í vélum sem nú eru notaðar. Sekkjunum er 

sleppt í sjóinn/vatnið og bundnir þar við ból sem síðan eru hífðir um borð í 

öflunarbát eða dregnir að landi. Núverandi tæki eru flest útbúin með lest og þurfa 

þannig að fara að landi til að tæma lestina. Það að Asco slái í sekki, eykur afköst og 

hefur í för með sér tímasparnað. 

Asco er af þeirri stærð sem hentar vel til flutninga landleiðina, á milli sláttusvæða 

eða til viðhalds, og eykur því öflunarmöguleika þeirra fyrirtækja sem sjá um slátt 

þar sem hann nær þannig til fleiri sláttusvæða. Hann er líka það öflugur að hann 

getur siglt á milli staða þó um langan veg sé að fara. Asco er hannaður til að komast 

nær landi og á erfiða straumharða staði. Getur hann þannig slegið afurðir eða týnt 

rusl þar sem ekki hefur verið hægt áður, til dæmis vegna grynningar, brims, 

strauma og íss.  
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Asco er hannaður og smíðaður eftir reglum Siglingastofnunar Íslands og Nordic 

Boad Standard. Þær reglur eiga við erfiðustu og ólíkustu aðstæður þar sem 

reglurnar gilda fyrir siglingar á Norður-Atlandshafi. Hann er gerður til að þola 

betur velting í sjó og strauma og þar af leiðandi öruggari og stöðugri. Teikningar 

af Asco Viking, sem er frumgerð Asco, voru samþykktar af Siglingastofnun í júní 

2016. 

Mikil nýnæmi er í útfærslu á flotinu sem eykur styrk og stöðugleika, sem er það 

helsta sem háir pramma sem vinna við erfiðar aðstæður. Einnig er ný útfræsla á 

drifbúnaði í Asco. Útfærsla þessi gerir prammann öruggari í sjávarstraumum og 

vindasömum aðstæðum ásamt því að þola betur grynningar við strendur. Hönnun 

á vélbúnaði og glussakerfi hefur verið nútímavætt og til þess fallið að minnka 

hávaða og útblástur ásamt því að draga úr eldsneytiseyðslu.  

8.2 TÆKNILEG ATRIÐI 

Asco er smíðaður úr stáli 316 og skipastáli og eru á honum tvö færibönd úr ryðfríu 

stáli (rf 316). Færiböndin eru við miðju vélar og færir hráefnið beint í sekk sem 

staddur er á skut vélarinnar og festur við pokavél. Þegar sekkurinn er fullhlaðinn 

er honum slakað í sjóinn, festur í ból og nýr sekkur settur í staðinn.  Færibandið 

sem slær sjávargróðurinn er á tjakk og nær 190 cm niður í sjó. Neðst á sláttubandi 

Mynd 14 - Teikning af Asco Viking 
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er sláttubúnaður staðsettur. Sláttubúnaðurinn er frá ESM í Þýskalandi af gerðinni 

biduxES 120. Auðvelt er að viðhalda og skipta um hnífa sem eru úr karbit stáli. 

Stýrishús er vandað og rúmt til að halda góðu útsýni og öryggi skipstjórans. Á 

húsinu er öryggisbúnaður sem viðurkenndur er af Siglingastofnun og Det Norske 

Veritas.  Mótor er af gerðinni HATZ Marine sem er loftkæld vél viðurkennd af 

DNV/GL, einstaklega hljóðlát og umhverfisvæn vél. Olíutankurinn er 165 lítrar og 

eyðsla vélar miðað við meðalálag er 6-8 lítrar á klst sem skilar 21-28 klst keyrslu 

á tank. Góð ending þessarar vélar er vel þekkt. 

Glussakerfið er frá Danfoss (Electronic Torque Limiting (ETL) Solutions Series 45 

Pump) sem er ný kynslóð af glussakerfi sem hámarkar afl, er umhverfisvænna og 

dregur úr eyðslu. Glussakerfið er stýrt með PVG32 deilikistu og rafstýrðum 

stjórnunarbúnaði. Drifbúnaður er tvær öflugar Keypower 12“ Thruster skrúfur að 

aftan sem gerir Asco kleift að fara lengra inn að landi og ná því til dýrmætari 

afurða. Skrúfurnar eru í stálrörum og byggðar í floti prammans og má hann því 

fjara. Skrúfurnar, sem kallaðar eru sniglaskrúfur, eru gerðar til vera innan um 

sjávargróður. Þær eru hannaðar þannig að ekki festist í þeim sjávargróður, heldur 

hleypa þær honum í gegnum sig. Sú tækni er tiltölulega ný en hefur verið prófuð 

víða um heim með góðri reynslu.  

8.3 ÖFLUNARMÖGULEIKAR 

Asco er, eins og áður hefur komið fram, sjávarsláttuvél. Notkunarmöguleikar eru 

nokkrir og nýtast þeir ólíkum viðskiptavinum. Asco er til í nokkrum útfærslum 

sem allar eru byggðar á sama grunni og geta því ólíkar undirtegundir unnið saman 

með sekki og annan aukabúnað. 

8.3.1 Asco Viking 

Asco Viking er smíðaður sérstaklega fyrir þangslátt, 

hann er breiður og stöðugur með mikla burðargetu. 

Sláttubúnaður er sérstyrktur fyrir harðar klappir og 

drifbúnaður öflugur fyrir straumharða staði.  Mynd 15 - Merki Asco Viking. 

Hannað af Jökulá ehf.  
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Í Asco Viking er góð vinnuaðstaða og gott útsýni sem eykur notagildi við erfiðar 

aðstæður.Á Íslandi hefur verið slegið þang við strendur Breiðafjarðar frá 1973. 

Ísland hefur sérstöðu í þangöflun þar sem sjávarföll eru mikil, fjörurnar stórar og 

mikill hreinleiki þar sem lítill úrgangur rennur til sjávar. Asco hefur þann 

eiginleika að geta slegið lengra upp í fjöru og náð til þarategunda sem eru 

vannýttar og verðmætar. Ef þessar tegundir eru ekki slegnar þá mun hluti þeirra 

tapast vegna hafíss, brims og strauma, sem ná að taka með sér gróðurinn með 

rótum.  

Þær tegundir þangs sem helst eru slegnar í Evrópu eru: 

▪ Klóþang (e. ascophillum nodusum) 

▪ Beltisþari (e. Laminaria saccharina) 

▪ Hrossaþari (e. Laminaria digitata) 

▪ Bóluþang (e. Fucus vesiculosus) 

Helsta notkun Asco Viking á Íslandi, Noregi, Skotlandi, Írlandi og Kanada er við 

þangslátt, en þang er mikilvæg afurð í þessum löndum sem eiga það sameiginlegt 

að slá við erfiðara aðstæður. Einnig er áhugi fyrir því að slá þang þar sem ekki 

hefur verið slegið áður vegna aðstæðna, en það er til dæmis í Grænlandi, Svalbarða 

og Norður Noregi. 

8.3.2 Asco 600 

Asco 600 er minni en Asco Viking og er mesta breytingin 

í stýrishúsi sem stendur lægra. Hann er smíðaður 

sérstaklega fyrir skipaskurði og annan sjávargróður. Þar 

sem stýrishúsið stendur lægra getur hann siglt undir brýr 

og hentar því vel á erlendum hafnarsvæðum og undir 

gatnakerfi. Asco 600 getur slegið vatna- og sjávargróður í skipaskurðum og 

hreinsað leiðir fyrir skipaumferð. Ýmis sjávargróður er sleginn um allan heim og 

nýlega var byrjað að vinna úr því lífrænt eldsneyti (e. Bio fuel). Hann nýtist einkar 

vel að því leyti að hann er fremur lítill og auðveldur í flutningum á milli staða 

ásamt því að slá beint upp í sekkina.  

Mynd 16 - Merki Asco 600. 

Hannað af Jökulá ehf. 
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Mynd 17 - Teikning af Asco 600 

Eins og Asco Viking er Asco 600 sterkbyggður og stöðugur með mikla burðargetu. 

Sláttubúnaður er sérstyrktur fyrir harðar klappir og drifbúnaður öflugur fyrir 

straumharða staði, góð vinnuaðstaða og gott útsýni eykur notagildi við erfiðar 

aðstæður. Hann getur því einnig nýst á Norður-Atlandshafi fyrir þangslátt eða 

annan sjávargróður.  

8.3.3 Asco Recycle 

Með smávægilegri breytingu er búið að hanna 

hreinsunarpramma sem nefnist Asco Recycle. Asco 

Recycle getur nýst við hreinsunarstörf við 

strandlengjur, ár og vötn. Flestir hafa heyrt um 

umhverfisvandamál eins og í Plasthafinu (e. The 

Plastic ocean) ásamt því að rusl berst að ströndum landa vegna náttúruhamfara. 

Það eru þó ekki svo stór vandamálin á Íslandi, en þrátt fyrir að vandamálin séu 

ekki eins og þekkist víða erlendis erum við þó að takast á við aukið rusl og úrgang 

við strandlengjur Íslands. Asco Recycle virkar þannig að hann safnar saman rusli 

sem flýtur, ásamt því að ná 190cm niður fyrir sjávarmál. Einnig er sér búnaður 

sem ætlaður er til ruslatínslu við strendur, en það er hálfgerður krani sem virkar 

eins og hrífa sem rakar rusl um borð í prammann. Ruslið fer svo á færiband og 

þaðan í stóra sekki sem losaðir eru í ból þegar þeir fyllast. 

Umhverfisráðuneytið í samvinnu við Umhverfisstofnun hefur aflað upplýsinga um 

rusl og úrgang á ströndum Íslands og í framhaldi hrint af stað hreinsunarátaki. 

Mynd 18 - Merki Asco Recycle. 

Hannað af Jökulá ehf. 
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Ísland er hluti af OSPAR samningi sem fjallar um vernd Norð-austur 

Atlandshafsins en í þeim samningi er rætt um áhrif rusls og úrgangs á lífríki hafs 

og stranda (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017). Súrnun sjávar er aukaafurð 

losunar á koltvísýringi út í andrúmsloftið og gleypir sjórinn því aukið magn 

koltvísýrings. Við það verða efnaskipti sem lækka sýrustig sjávar sem hefur 

skaðleg áhrif á lífríki hafsins. Jón Ólafsson prófessor í haffræði segir að súrnun 

sjávar sé hraðari við strendur Íslands en á öðrum hafsvæðum í heiminum. 

Umhverfismál snerta flesta því þau hafa áhrif á lífsgæði komandi kynslóða, 

alþjóðlegt vandamál þar sem Ísland er ekki undanskilið (Þorbjörn Þórðarsson, 

2013). Það er því óhætt að segja að Asco Recycle nýtist einnig á íslenskum markaði 

þrátt fyrir að vera aðallega hugsaður til útflutnings. 

8.3.4 Asco Breed 

Asco Breed er smíðaður sérstaklega fyrir sjávargróður 

sem er ræktaður. Þessi tegund er enn á teikniborðinu og 

því er hönnun á honum ekki lokið. Í Asíu og víða í Evrópu 

er mikið um ræktun á sjávargróðri sem er þannig gerður 

að ekki er hægt að slá hann á þennan hefðbundna hátt. 

Asco Breed er með hönnun sem gerir þennan slátt mun 

auðveldari og á alveg nýjan hátt á þessum markaði.  

8.4 ÖNNUR ÞJÓNUSTA 

Þar sem allar tegundir Asco eru gæddir svipuðum eiginleikum er flestur búnaður 

nothæfur á milli tegunda. Sekkirnir eru sérsaumaðir í Bretlandi og Víetnam, og 

fullkláraðir á þjónustuverkstæði Asco Harvester. Þessir sekkir verða ein tekjulind 

fyrirtækisins ásamt því að selja aukabúnað og varahluti og sinna almennum 

viðgerðum og breytingum á þjónustuverkstæði Asco Harvester. Sekkina er hægt 

að fá í nokkrum stærðum eftir því hvað hentar hverri starfsemi. Einnig verða seld 

merki á verkstæði Asco Harvester, sem ætluð eru til merkinga á sekkina þar sem 

fram kemur skilanúmer og rými til skráningar á staðsetningu sláttar. 

Mynd 19 - Merki Asco Breed. 

Hannað af Jökulá ehf. 



 

45 

 

Asco Harvester tekur einnig að sér almenna stálsmíði og hefur hannað og smíðað 

hlaupaketti, vinnuborð og efnisrekka sem seldir eru eftir pöntunum. 

Asco Harvester mun eiga nokkra Asco Viking sem verða til útleigu til öflunarfélaga. 

8.5 NÚVERANDI STAÐA 

Hugmyndin hefur verið útfærð en tekið einhverjum breytingum frá stofnun. Mikil 

undirbúningsvinna hefur farið fram, bæði í smíði og gerð áætlana. Íslandsbanki 

hefur fjármagnað verkefnið að hluta en hefur það að mestu verið rekið á styrkjum. 

Í apríl 2017 er stefnt að því að sjósetja frumgerð Asco Viking. Frumgerðin hefur 

verið skráð og fengið númer í skipaskrá. Frumgerð Asco Viking fékk nafnið Sigri 

og númerið 9057 (Samgöngustofa, e.d.). Í framhaldi af sjósetningu Sigra verða svo 

teknar ákvarðanir með næstu skref er snúa að þangöflun og smíði á öðrum 

gerðum.  

 

Mynd 20 - Frumgerð Asco Viking, Sigri 9057, í smíðun. 
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9 MARKAÐS- OG SAMKEPPNISGREINING 

Mikil greining hefur farið fram á þeim markaði sem Asco Harvester stefnir á, 

áætluð sala fyrstu véla Asco verður á innlendan markað en þó stefnum við á 

erlendar fagsýningar. Einnig kynnum við vörur okkar á vefsíðu Asco Harvester og 

höfum farið með  auglýsingabæklinga til hugsanlegra viðskiptavina ásamt því að 

sækja fundi og kynnisferðir. Munum við halda áfram að vera í góðum samskiptum 

við hugsanlega viðskiptavini. 

Markmið Asco Harvester fyrsta árið er að klára smíði Asco Viking í lok árs 2016, 

en mun hann fara í leigu til öflunafélags. Fyrsta vélin fullbúin til sölumeðferðar á 

að vera tilbúin í vorið 2017. Mikill áhugi fyrirtækja í vinnslu á þangi og skortur á 

vélum sem henta, auka möguleika Asco á því að sækja fyrst á markað hér á Íslandi, 

en þó er áætlað að selja Asco til Evrópu í seinnihluta árs 2017. 

9.1 ÖFLUN SJÁVARGRÓÐURS 

Uppistaða gróðurs í sjó eru þörungar. Er þeim skipt í svif- og botnþörunga, eftir 

stærð og búsvæði.  

Þang er það orð sem notað er um stóra brúnþörunga sem vaxa nær landi. Rætur 

þangs er fest við botninn með skífulaga festu og út frá henni kemur þykk, 

kvíslgreind, leðurkennd og greinótt planta. Helstu þangtegundir sem finnast við 

strendur Íslands eru dvergþang, klapparþang, bóluþang og klóþang.  

Nokkrar tegundir brúnþörunga nefnist þari. Þari hefur vel aðgreindan stilk og 

verður hann stærstur af brúnþörungum, eða allt að sjö metrar. Efst á stilknum vex 

stórt blað en neðst vex út úr honum margir sívalir festusprotar sem nefndir eru 

þöngulhausar. Helstu þarategundir sem finnast við strendur Íslands eru 

hrossaþari, stórþari og beltisþari. Á Íslandi er helst slegið klóþang og hrossaþari 

og unnið úr því mjöl eða þykkni til útflutnings. Einnig er fyrirhugað að opna 

verksmiðju hér á landi sem framleiðir alginate úr þangi.  

Klóþang (L. Ascophyllum Nodosum) vex á stórum steinum, klöppum og klettum. 

Hver planta getur náð um 1,5 metra á hæð og þrífst hún best þar sem hún kemst í 
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loft þegar það er lágstreymt á opnum og skjólsömum svæðum. Aðstæður við 

strendur á Vesturlandi eru með þeim betri sem finnast, en er það vegna þess að 

mikill munur er á milli flóðs og fjöru ásamt því að þar er mikil ferskvatnsblöndun. 

Hrossaþari (L. Laminaria digitata) er algengur í Norður-Atlantshafi. Hann vex á 

grjóti og klapparbotni, frá fjöru og niður á 20 metra dýpi.  

Þær vélar sem slá klóþang og hrossaþara á Íslandi og í flestum öðrum löndum, gera 

það á sjálfbæran hátt. Sjálfbærnin er falin í því að þangið er slegið og skilið eftir 

um 15-25 cm af rót plöntunar. Þangið hefur því tækifæri til þess að vaxa aftur 

svipað nýslegnu grasi, ólíkt því sem myndi gerast við slítum upp rætur þess. 

Klóþangið er aflað með þangsláttuvélum en hrossaþara er aflað með kló sem 

öflunarskip dregur á eftir sér. Þó höfum við greint strendur við eyjar í Breiðafirði 

þar sem Asco Viking getur slegið beltisþara.  

9.2 VERÐ- OG SAMKEPPNISGREINING 

Ýmsar aðferðir eru til þegar verðleggja á vöru. Philip Kotler og aðrir 

markaðsfræðingar sem eru meðhöfundar að ritum fræðibókarinnar The Princpels 

of Marketing setja fram þrjár hagnýtar leiðir sem fyrirtæki geta fylgt við 

verðlagningu á vöru sinni eða þjónustu. Í einni verðstefnu er unnið út frá kostnaði 

fyrirtækisins. Hvað það kostar að framleiða viðkomandi vöru eða þjónustu. Út frá 

þeim kostnaðarforsendum er verðið fundið. Í annarri verðstefnu er unnið út frá 

samkeppni. Verðlagningu er þá hagað þannig að hún tekur mið af verðstefnu 

samkeppnisaðila. Í þriðju verðstefnunni er unnið út frá virði og spilar 

viðskiptavinurinn stærsta hlutverkið, því það er hann sem í raun ákveður verðið. 

Hversu há getur verðlagning orðið svo viðskipti geti átt sér stað. 

Við verðlagningu á sölu á sjávarslátturvélinni Asco var tekið mið af verðlagningu 

samkeppnisaðila ásamt því að horfa til kostnaðar fyrirtækisins í fullum rekstri. 

Miðað er út frá kostnaði árið 2021 en það ár er gert ráð fyrir að selja sjö vélar af 

fjórum gerðum. Í byrjun árs 2017 mun Asco Harvester fara betur yfir verðlagningu 

með tilliti til kostnaðar á smíði á fyrstu vélunum. 

 



 

48 

 

9.2.1 Verðlagning út frá kostnaði 

Ef horft á verðlagningu út frá kostnaði næstu fimm ára þá fæst sambærileg 

niðurstaða og út frá samkeppnisaðila. Framleiðni á hverja vél verður meiri eftir 

því hversu margar vélar er hægt að framleiða saman. Yfirbyggingin gerir þó ekki 

ráð fyrir að framleitt sé meira en um fjórar vélar samtímis. Einnig er samkvæmt 

tekjuáætlun gert ráð fyrir því að framleiða átta vélar í heildina árið 2021 og eftir 

það helst sá fjöldi næstu árin. Ekki er hægt að framleiða mikið fleiri vélar nema 

auka yfirbyggingu og breyta framleiðslunni að einhverju leyti. Ekki er þó sama 

söluverð á allar undirtegundir en horft er til meðaltals í meðfylgjandi töflu. Gefur 

það ákveðna hugmynd sem hægt er að vinna út frá.  

Tafla 3 - Kostnaður á hverja framleidda vél dreginn saman. (Þús. kr). 

 

9.2.2 Verðlagning út frá samkeppnisaðila 

Helstu samkeppnisaðilar eru á alþjóðamarkaði og framleiða vélar sem gætu 

uppfyllt eitthvað af því sem Asco gerir. Taflan hér að neðan fer yfir verð 

samkeppnisaðila án þess að tekið sé tillit til breytinga á búnaði sem þarf við 

ákveðnar aðstæður. Allir þessir prammar eru framleiddir fyrir vatnasvæði en ekki 

straumhörð sjávarsvæði en einnig þarf að sérpanta eða sérsmíða stýrishús á suma 

þeirra.  

Tafla 4 - Verð frá árinu 2015 og 2016 á ákveðnum tegundum sem líkjast Asco að einhverju leyti. (Þús. 

kr. án vsk.) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

   Breytilegur kostnaður við smíði vélar 34.770 98.980 165.410 205.850 170.078 218.884 232.044

   Fjöldi framleiddra véla 1 3 6 7 6 8 9

Breytilegur kostnaður á vél 34.770 32.993 27.568 29.407 28.346 27.361 25.783

   Söluverð með álagningu 69.540 65.987 55.137 58.814 56.693 54.721 51.565

Fyrirtæki Verð Athugasemdir

   Aqua Marine 52.242 Vatnaprammi/hentar ekki í þang

   Aquarius Systems 61.342 Vatnaprammi  

   Inland Lake Harvesters 41.612 Hentar ekki í þang

   Berky 66.312 Vatnaprammi/Helsti samkeppnisaðili

   Alpha Boats 45.239 Vatnaprammi

   Conver 67.527 Vatnaprammi/Helsti samkeppnisaðili

   RS-Planering 48.513 Stöðuleiki helsti galli
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9.3 STÆRÐ MARKAÐAR 

Til að áætla sölu á vélum hérlendis þarf að skoða þær verksmiðjur sem eru hér á 

landi. Möguleiki er á að markaður fyrir leigu á Asco sé stærri á Íslandi heldur en 

sölu, það mun þó fljótt koma í ljós. Erfitt er að áætla sölu á vélum á heimsmarkaði 

en samkvæmt þeirri rannsókn sem Asco Harvester hefur farið í, ásamt 

samskiptum við fagaðila á erlendum markaði, er markaðurinn stór og fjölbreyttur.  

9.3.1 Greining á markaði fyrir Asco 

Markhópagreining er í raun skipting ólíks sundurlauss markaðar í smærri 

samstæðari hópa til að geta betur náð markmiðum markaðsáætlunar. Það er því 

mikilvægt að skoða vel hverjir eru væntanlegir viðskiptavinir fyrirtækisins og 

hver eru einkenni þess hóps sem líklegur er til að nýta sér þjónustu þess. 

Einkennin geta verið aldur, staðsetning, kyn, tekjur, lífsstíll, áhugasvið og svo 

framvegis. Með því að skilgreina markhópinn er líklegra að fyrirtæki nái betri 

árangri þegar kemur að markaðssetningu á vörum og þjónustu. Því þarf fyrirtækið 

að vita hverjum það er að selja vöru sína og einbeita þér að þörfum þess hóps 

(Gunnar Óskarsson, 2009). 

Það eru margir þættir sem hafa 

áhrif á val á markaði sem snúa að 

fyrirtækinu annars vegar og 

umhverfinu hins vegar. Þegar 

Asco Harvester fór að huga að 

útfluningi voru þessir þættir 

hafðir til hliðsjónar um val á 

fyrsta markaði.  

Fyrstu prammar sem verða 

framleiddir munu vera seldir á 

innlendum markaði. Er það gert 

til að þróa þá enn frekar í 

samvinnu við íslenskar 

verksmiðjur, landeigendur og 

Fyrirtækið

• Stig alþjóðavæðingar

• Stærð og umfang auðlinda

• Atvinnugrein/eðli viðskipta

• Markmið í alþjóðavæðingu

• Fyrirliggjandi tengslanet

Umhverfið

• Alþjóðleg uppbygging atvinnugreinar

• Stig alþjóðavæðingar markaðar

• Land (erlendis):

• Markaðsmöguleikar

• Samkeppni

• Fjarlægð

• Sameiginleg einkenni markaðar

Mynd 21 - Þættir sem hafa áhrif á val á markaði. 

Framsetning höfundar (Gunnar Óskarsson, 2009). 
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öflunarfélög. Asco Harvester er í samskiptum við fyrirtæki í Danmörku sem er stór 

framleiðandi alginate á heimsmælikvarða og hefur það fyrirtæki sýnt Asco mikinn 

áhuga, því eru tækifærin fremur mikil erlendis. Þar aukast einnig tækifærin sem 

hreinsunarvél í skipaskurðum, höfnum, vötnum og við sjávarstrendur.  

Þar sem markaður er ólíkur eftir því hvaða eiginleika vélin hefur þá þarf að skipta 

vörunni í nokkra flokka. Fyrst er það vél sem er framleidd til að slá þang, hún getur 

farið á þekktan markað en einnig skapað ný tækifæri á nýjum markaði. Þær vélar 

sem eru hugsaðar fyrir skipaskurði, síki og annan sjávargróður verða helst 

kynntar hafnarsvæðum og sveitarfélögum. Sú útfærsla sem hugsuð er fyrir 

eiturþörungahreinsun nær helst til bæja/borga ásamt því að verið einnig hugsuð 

fyrir verksmiðjur til hreinsunar á úrgangi. Þegar kemur að hreinsun á rusli úr sjó 

þá er hægt að horfa til samtaka, ríkis og sveitarfélaga.  

Frumgerð Asco Viking er í smíði og verður við þangslátt í þróun. Því verður fyrsti 

markaðurinn tengdur þangslætti. 

Hér eru smá punktar um innlendan og erlendan markað þangs:  

▪ Ísland: Slegin eru um 8.000-20.000 tonn, ein verksmiðja er starfandi, þrjár 

verksmiðjur eru fyrirhugaðar. Rannsóknir hafa sýnt að í Breiðafirði einum eru 

um 800.000 tonn. Hráefni frá Íslandi er mjög eftirsótt og er notað í mjög 

verðmætar vörur t.d. lyf, snyrtivörur, bindiefni í matvæli, málningu, dekk, stál, 

o.fl (Halldóra Skarphéðinsdóttir & Karl Gunnarsson, e.d.). 

▪ Noregur: Slegin eru um 40.000 tonn, t.d. FMC og ALGEA vinna þar þang í 

samvinnu með landeigendum. 

▪ Kanada: Slegin eru um 20.000 tonn á ári, mikið slegið með höndum, þar er 

verksmiðja sem sérhæfir sig í alginateframleiðslu fyrir bjór.  

▪ Skotland: Slegin eru um 8.000 til 12.000 tonn á ári. Fjörur í Skotlandi eru mjög 

langar og því mikið af sjávargróðri í stórum fjörum. Þær eru þó grunnar og því 

ekki stórar plöntur. 

▪ Danmörk: Þar eru höfuðstöðvar Du-Point sem er einn stærsti framleiðandi 

alginate í heiminum. Þeir vinna einnig andoxunarefni og fleira úr fucus 

vesiculosus. 

▪ Írland: Slegin eru um 25.000 tonn að mestu í tveimur stórum verksmiðjum sem 

framleiða helst til áburðar og fóðurs. 

▪ Frakkland: Þar er þang að mestu ræktað, eða um 50.000 tonn. Í heildina er slegið 

60.000 tonn og þar af er A.nodosum um 5.000 tonn sem notað er í fóður og áburð 

(Netalgae, e.d.). 
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Eins og sést á þessari 

samantekt er Noregur, 

Írland og Kanada að 

slá mikið þang í 

samanburði við þau 

lönd sem eru hvað 

mest í sjávarslætti í 

Evrópu en á kortinu 

hér að neðan má sjá 

landgrunn við Noreg, 

Skotland og Ísland. Í 

gögnum um öflun 

þangs í Evrópu má 

greina áhuga á þangslætti við Grændland og Svalbarða, en það eru einnig harðir 

staðir sem krefjast öruggra öflunartækja. 

Til að byrja með er verið að skoða markað fyrir Asco Viking sem framleiddur er 

fyrstur. Asco Viking er harðgerður, sterkbyggður og öruggur og er því horft fyrst 

og fremst til verksmiðja sem eru á líkum markaði og Ísland, eru að slá við erfiðar 

aðstæður og þá mest í þangskurði. Búið að að hafa samband við nokkra mögulega 

kaupendur og eru þeir mjög áhugasamir eftir frekari upplýsingum. Eftir að 

frumgerð Asco Viking verður sjósett verður haft samband við þessa aðila frekar. 

Miðað verður við þennan lista þegar samband verður haft við fleiri mögulega 

kaupendur. 

Mynd 22 - Landgrunnur í Evrópu. Unnið af Department of Mathematics 

í University of Oslo 1995 (Ferlir, e.d.). 
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Tafla 5 - Listi yfir nokkur af þeim fyrirtækjum sem eru mögulegir kaupendur af Asco Viking. 

 

 

Öflunarfyrirtæki Land Öflunarfyrirtæki Land

Roaring water bay seaweed co-op Ireland Algues Et Mer France

Wild irish sea vegetables Ireland Técnico Medio Ambiente Spain

Just Seaweed Skotland Chambre Syndicale des algues et des France

Bod Ayre Products Ltd Shetland Conservas Mar de Ardora S.L. Spain

Hebridean seaweed company Ltd Skotland Viken Qstre Norway

Neo Argo Ltd United Kingdom IFAPA Spain

Aleor France Algolesko France

Les Legumiers de la mer France Penn AR Bed France

Innovalg France SM2 Solutions Marines France

Biomolenez France Austevoll Seaweed Farm AS Norway

FMC BioPolymer Norway ATSEA Belgium

SINTEF Fisheries and Aquaculture Norway Equigel Groupe Sénégal France

Agrisea New Zealand seaweed Ltd New Zealand ICAS-UP Portugal

Algea-Tech TM The Netherlands Algas de Asturias S.L. Spain

IMI seaplants Indonesia Hortimare BV Netherlands

VitaminSea Seaweed United States Folla Alger AS Norway

C-Weed Aquaculture France Seeleben Cris E.I.R.L. Perú

France Haliotis France Brittany Plants France

Agrimer France Seaweeds Portugal

SETALG France Félagsbúið Miðhraun Iceland

Grain de Celte France Ecovalgue France

Sarl BIOCEAN France Swedish Algea Factory Sweden

Alg'emeraude France Algea Norway

Talibreizh France Thorverk Iceland

Algue & compagnie France Acadian Seaplants Canada

Maxicrop USA Mara Edinburgh

Pacific Harvest New Zealand OrganicOcean Canada

Deltagen Iceland
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10 SVÓT-GREINING ASCO HARVESTER EHF. 

SVÓT greining greinir innri styrkleika og veikleika ásamt ytri ógnunum og 

tækifærum fyrirtækja.  

10.1 INNRI STYRKLEIKAR 

Þegar horft er til styrkleika fyrirtækis er átt við að leggja 

þurfi mat á getu fyrirtækisins og færni. Horft er til hvar 

þekkingin liggur, færni starfsfólks og færni fyrirtækisins 

í heild. Ferlin innan fyrirtækisins eru mikilvægir í innra 

umhverfi og má þar skoða virðisaukandi starfsemi, ferli 

sem lúta að samskiptum, viðskiptavinum og feril 

nýsköpunar. Hvernig framleiðslu er hátta og hvernig 

haldið er utan um tækni og samskipti (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 

2011, bls. 96). Þeir sem koma að Asco Harvester á einn eða annan hátt hafa reynslu 

og þekkingu sem skapar fyrirtækinu ákveðna sérstöðu. Er það því helsti styrkleiki 

fyrirtækisins. Við framleiðslu á Asco er mikil áhersla á gæði og að aðkeyptur 

búnaður sé gæðavara. Það er styrkur Asco Harvester að geta boðið vöru sem eykur 

öryggi og hagkvæmni í rekstri notanda. 

10.2 INNRI VEIKLEIKAR 

Þeir þættir sem getu komið í veg fyrir að árangri séð 

náð teljast til veikleika fyrirtækja. Mikilvægt er að 

koma auga á veikleika, greina þá og finna mögulega 

lausn. Horft er til sömu þátta og þegar styrkleikar eru 

teknir saman, ferlar innan fyrirtækis er lúta að 

viðskiptavinum og virðisaukandi starfsemi svo dæmi 

sé tekið. Einnig þarf að horfa til hvernig framleiðslu 

er háttað og hvernig er haldið utan um samskipti og tækni (Helgi Þór Ingason & 

Haukur Ingi Jónasson, 2011). Helsti veikleiki Asco Harvester er að hafa ekki beinan 

aðgang að því fjármagni sem þarf til að setja framleiðsluna hraðar í gang. Búið er 

S
Styrkleikar

Mannauður
Þekking
Reynsla

Gæði

Öryggi
Hagkvæmni

V
Veikleikar

Skortur á fjármagni
Óvissa

Húsnæðisskortur
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að afla styrkja sem nýtast verkefninu mjög vel ásamt því að Íslandsbanki hefur 

komið að fjármögnun frumgerðar. Skortur á fjármagni hefur helst áhrif á 

yfirbyggingu og tækjakaup. Óvissa er til staðar á því hvernig öflunarhluta 

fyrirtækisins verður háttað og ekki er hægt að áætla eða meta þann hluta fyrr en 

eftir sjósetningu frumgerðar. Það er veikleiki fyrir fyrirtækið að ekki sé hægt að 

leggja fram nákvæmari áætlun með framkvæmdir eftir þróun. Húsnæðisskortur 

er einnig veikleiki fyrir Asco Harvester en erfitt er að finna hentugt húsnæði fyrir 

starfsemina á Vesturlandi.  

Hægt er að breyta veikleikum í styrkleika ef unnið er markvisst í lykilþáttum innan 

fyrirtækisins. Tækniþróun er mikilvæg í þeirri vinnu ásamt því að vinna áætlanir 

vel og reyna að sjá fyrir um áhrif veikleika á rekstur fyrirtækisins (Helgi Þór 

Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011).  

10.3 YTRI ÓGNANIR 

Í ytra umhverfi er um að ræða ógnanir og tækifæri, en 

það getur verið erfitt að hafa áhrif á þessa þætti með 

beinum hætti. Fyrirtæki þarf að aðlagast því umhverfi 

sem það starfar í og horfa til þeirra þátta sem hafa áhrif 

eins og til dæmis pólitík, lög og reglur, félagslegt og 

tæknilegt umhverfi. Til að átta sig betur á þeim 

ógnunum í umhverfinu er gott að gera greiningar eins 

og PESTLE og fimm krafta líkan Porters. Markaðurinn er einnig þáttur sem þarf að 

skoða ásamt nýjum samkeppnisaðilum, staðgönguvörum og samkeppni sem þegar 

er á markaðnum (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011).  

Helsta ógnin er að viðskiptavinir fáist ekki til að kaupa vöruna í því mæli sem þarf 

til að halda uppi starfsemi. Það er einnig ákveðin ógn að notendur eru mjög ólíkir 

og erfitt getur verið að ná til þeirra. Það getur verið óhentugt að hafa fókusinn á 

mismunandi hóp í stað þess að einbeita sér að einum og kynnast honum vel. Helstu 

samkeppnisaðilar eru Berkey og Conver, en þeir hafa verið á markaðnum í mörg 

ár og ná að halda úti gæðaframleiðslu. Þrátt fyrir að þeir bjóði upp á vélar sem eru 

að miklu leyti ólíkar Asco, þá hafa þeir þekkingu og tæki til að framleiða vél sem 

Ó
Ógnanir

Erfitt að tengjast
viðskiptavinum

Ólíkur markhópur
Samkeppni

Lagabreytingar
Efnahagsástand
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líkist Asco að einhverju leyti. Lög um sláttuaðferðir geta einnig ógnað starfsemi 

Asco Harvester, en til að mæta þeim mun Asco Harvester leggja sig fram við að 

vinna með þeim reglum eftir bestu getu. Efnahagsástand getur einnig verið ógn, 

en undanfarin ár hafa fyrirtæki unnið að því að reyna að lifa af eftir áhrif 

efnahagshrunsins. Seinustu ár hafa fyrirtæki haldið að sér höndum við endurnýjun 

á tækjum og búnaði en samkvæmt hagspám eru horfur framundan betri.  

10.4 YTRI TÆKIFÆRI 

Ný þjónusta eða ný tækni eru dæmi um þætti sem 

snúa að tækifærum í ytra umhverfi fyrirtækja. 

Mikilvægt í rekstri fyrirtækja er að hafa augun opin 

fyrir tækifærum sem skapast í umhverfinu og stefna 

þannig að yfirburði á markaði. Hér er einnig hægt að 

horfa til samkeppninnar, hverjir eru veikleikar 

þeirra, meginstefna og markmið (Helgi Þór Ingason 

& Haukur Ingi Jónasson, 2011).  

Notkun gerviefna í matvælum fer sífellt minnkandi, það er til þess að notkun 

náttúrulegra efna eykst. Þang er notað sem bindiefni og getur komið í staðinn fyrir 

mörg gerviefni. Það er því ákveðið tækifæri í því að nú sé aukin eftirspurn eftir 

þangi og öðrum sjávargróðri. Víða um heim er vandamál á ströndum þar sem vaxa 

eiturþörungar. Er þetta nýtt vandamál sem veldur ýmsum vandamálum á því 

svæði sem það er, það er því tækifæri í að hanna nýja tækni til hreinsunar á 

þessum gróðri. Umhverfisvakning er einnig tækifæri fyrir Asco Harvester, enda 

vandamálið orðið mjög sýnilegt víða um heim. Út frá þessu ástandi hafa verið 

gerðir ýmsir samningar á milli og innan landa um hreinsun hafsins. Þessir 

umhverfissamningar eru mikið tækifæri fyrir Asco Harvester.  

10.5 SAMANTEKT 

Þegar búið er að fara yfir þá þætti sem eiga við í innra og ytra umhverfi er gott að 

meta framhaldið út frá því. Það er hægt að gera með því að gera greiningu sem 

stundum er nefnd TÓVS. Með því er verið að fara yfir hvernig hægt er að mæta 

T
Tækifæri

Aukin eftirspurn eftir 
þangi

Eiturþörungar
Umhverfissamningar
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innri veikleikum með ytri tækifærum, en þar þarf að hafa gætur á samkeppni. 

Fyrirtækið þarf að vera meðvitað um innri veikleika og hvernig ytri ógnanir hafa 

áhrif á þá og öfugt, út frá því þarf fyrirtækið að vera tilbúið að snúa við blaðinu. 

Þegar innri styrkleikar og ytri tækifæri eru skoðuð saman má sjá aukin tækifæri 

sem þarf að nýta og meta út frá heildarmyndinni. Einnig þarf að huga að því að 

byggja upp innri styrk til að takast á við ytri ógnanir (Helgi Þór Ingason & Haukur 

Ingi Jónasson, 2011). 

 

Mynd 23 - Samantekt á SVÓT-greiningu. 

Ef skoðaðir eru veikleikar og ógnanir Asco Harvester þá kemur fram að skortur á 

fjármagni getur haft áhrif á þær ógnanir sem eru til staðar. Því er mikilvægt að 

vera meðvitaður og finna leiðir til að ná inn fjármagni til markaðsstarfs. Búa þarf 

til áætlun sem tekur mið af lagabreytingum til að vera tilbúin ef til ákveðinna 

breytinga kæmi. Tækifæri geta unnið á veikleikum en þar sem markaðurinn er 

ólíkur og tækifæri í nýjum áherslum, þá er góð leið að velja þann markað sem 

skilar fljótar inn tekjum til að takast á við húsnæðisskort og skort á fjármagni. 

Styrkleikar Asco Harvester eru margir og hægt að byggja þá upp til að takast á við 
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ógnanir. Sú þekking og reynsla sem er til staðar auðveldar Asco Harvester að 

tengjast ólíkum viðskiptavinum. Asco Harvester hefur lagt áherslu á að smíða 

gæða sjávarsláttuvélar, með aukið öryggi og hagkvæmni að leiðarljósi ásamt því 

að finna leiðir til að hafa margt að bjóða fram yfir samkeppnisaðila. Að lokum eru 

teknir saman þeir þættir sem snúa að tækifærum og styrkleika Asco Harvester. 

Eiturþörungar er aukið vandamál víða um heim. Ekki hefur enn fundist góð lausn 

til að takast á við þann vanda en með þekkingu og reynslu starfsfólks Asco 

Harvester er mikilvægt að nýta það tækifæri sem skapast út frá því vandamáli 

ásamt því að halda þeirri stefnu að vinna að umhverfismálum. Þeir samningar sem 

eru gerðir um hreinsun sjávar er mikið tækifæri og er styrkur Asco Harvester að 

geta boðið upp á þekkingu við hreinsun ásamt gæða framleiðslu sem er hagkvæm 

í rekstri.  

Þegar niðurstaðan hefur verið skoðuð í samhengi og búið er að gera heildstæðar 

ályktanir, þarf að taka mið af þessari niðurstöðu í ákvörðunum er snúa að innra og 

ytra umhverfi fyrirtækisins. Það er gott að setja þessa greiningu fram myndrænt 

til að sjá betur tækifærin sem myndast ásamt þeim atriðum sem þarf að huga betur 

að.  
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11 VIÐSKIPTALÍKAN ASCO HARVESTER EHF. 

Viðskiptalíkan lýsir því hvernig fyrirtæki skipuleggur starfsemi sína og skapar 

verðmæti fyrir viðskiptavini. Það sýnir fram á hvernig stjórnendur fyrirtækja 

hyggjast mæta þörfum viðskiptavina, hvaða þarfir það eru og hvaða hugmyndir 

stjórnendur hafa um skipulag starfseminnar. Viðskiptalíkan dregur saman 

mikilvægustu þættina sem snúa að fyrirtækinu og lýsir samhenginu þeirra á milli. 

Líkanið lýsir því hvaða verðmæti fyrirtækið hefur upp á að bjóða, skilgreinir hvað 

viðskiptavinir eru að greiða fyrir og af hverju. Einnig lýsir það því hvernig helstu 

kostnaðar- og tekjuliðir eru útfærðir. Viðskiptalíkan Alexanders Osterwalders 

hefur fjórar stoðir en þær eru framboð, viðskiptavinir, innviðir og fjármál. 

Stoðirnar skiptast svo niður í níu þætti sem eru helstu samstarfsaðilar, helstu 

aðgerðir, auðlindir, virðistilboð, viðskiptavinatengsl, markaðssyllur, dreifileiðir, 

uppbygging kostnaðar og tekjustraumar. Samkvæmt Osterwalder eru þetta aðal 

þættirnir sem þarf að greina og hafa í huga við gerð viðskiptalíkans (A. 

Osterwalder & Y. Pigneur, 2010). 

Viðskiptalíkön skipta miklu máli í heimi viðskipta en það er talið að velgengni 

fyrirtækis velti ekki síst á að velja rétt viðskiptalíkan sem mun skapa fyrirtækinu 

forskot á samkeppnismarkaði. Viðskiptalíkanið Canvas er níu dálka viðskiptalíkan 

sem fer inn á alla þá þætti sem frumkvöðull þarf að skoða, bæði tekjulega og 

kostnaðarlega. Mikilvægt er að viðskiptalíkön sem þessi séu endurskoðuð 

reglulega. Asco Harvester hefur haft þetta líkan til hliðsjónar til að átta sig betur á 

markaðsumhverfi þess. 

11.1 MARKAÐSSYLLUR 

Þegar farið er yfir markaðssyllur fyrirtækisins eru 

skoðaðir þeir aðilar eða hópar sem líklegastir eru að 

kaupa vöruna eða þjónustuna. Viðskiptavinir eru hjarta 

hvers fyrirtækis, því án þeirra lifir fyrirtæki ekki lengi. 

Fyrirtækið getur tekið saman viðskiptavini með 

svipaðar þarfir og hegðun til að ná betur til þeirra. 
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Mismunandi er hvort fyrirtækið horfi til fárra eða margra hópa væntanlegra 

viðskiptavina. Það getur verið gott að meta hvern hóp og taka ákvörðun um 

hverjum skal þjóna og hvern skal hunsa. Þegar búið er að fara yfir þessa þætti og 

meta þarfir hvers og eins út frá þörfum fyrirtækisins, þarf að hanna 

viðskiptalíkanið í kringum það. Þegar Asco Harvester byrjaði starfsemi var bara 

horft til tækifæra í þangiðnaði. Fljótlega kom í ljós að hægt væri að nota vöruna 

við aðrar aðstæður og á annan hátt. Hópum mögulegra viðskiptavina fjölgaði því í 

ferlinu.  

Notendur vörunnar eru ólíkir hópar og er bæði um að ræða þekktan markað og 

nýjan. Þeir hópar sem tengjast þangi eru landeigendur, öflunarfélög og 

verksmiðjur. Á innlendum markaði er ein verksmiðja sem vinnur við þangslátt í 

dag en fyrirhugað er að setja upp þrjár aðrar á næstu tveim árum. Einnig hefur 

opnast möguleiki út frá nýjum lögum að stofnuð séu öflunarfélög yfir þangslátt, en 

það er algengt víða erlendis. Á erlendum markaði eru það ýmist landeigendur, 

öflunarfélög eða verksmiðjur sem koma að þangslætti. Þegar horft er til Asco 

Recycle þá eru notendur helst sveitarfélög og hafnarsvæði. Hann gæti einnig náð 

til ráðuneyta sem huga að átaki í hreinsun sjávar. Þegar kemur að slætti á 

eiturþörungum, skipaskurðum og síkjum er markhópurinn helst sveitarfélög, 

hafnarsvæði, öflunarfélög og verksmiðjur.  

11.2 VIRÐISTILBOÐ  

Í þessum reit er farið yfir þær vörur sem skapa 

sérstakt virði fyrir viðskiptavininn. Það virði sem 

Asco Harvester bíður viðskiptavinum sínum sker svo 

úr um það hvort það versli við það eða leiti á önnur 

mið, háð því hvort virðistilboðið uppfylli kröfur 

þeirra. Ísland er land mikilla andstæðna, þar sem 

eldur og ís mætast og vetur eru myrkir á móti sumri 

sem er síbjart. Á erlendum markaði er skapar Ísland ákveðið virði fyrir vörur sem 

eru framleiddar á þessu litla landi. Asco Harvester telur marga þætti í vörunni 

skapa virði fyrir notendur eins og nýnæmið, vinnuöryggi, þægindi, meiri afköst, 
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sjálfbærni, virkni og nýting. Það er mismunandi eftir hópum hvaða virði er að 

skapast fyrir notandann.  

11.3 DREIFI- OG BOÐLEIÐIR 

Viðskiptavinir fá vörur afhentar í gegnum 

samskipti, dreifingu og beina sölu. Dreifileiðir lýsa 

því hvernig Asco Harvester hefur samskipti við 

viðskiptavini sína. Einnig er farið yfir hvernig það 

kemur upplýsingum til viðskiptavina ásamt því að 

fá til baka endurgjöf. Asco Harvester þarf að skapa vitund hjá mögulegum 

viðskiptavinum um vöruna og finna þær boðleiðir sem henta hverjum hóp fyrir 

sig. Á veraldarvefnum er auðvelt fyrir viðskiptavini að gefa endurgjöf og kynna sér 

vörur og þjónustu, það getur því verið vænlegur vettvangur.  Þegar um er að ræða 

vörur sem eru notaðar af aðilum sem hafa mikla þekkingu til getur verið gott að 

sækja fagsýningar. Fagsýningar erlendis jafnt og innanlands er því góður 

vettvangur til að koma á hugsanlegum viðskiptasamböndum. Á þeim vettvangi er 

einnig hægt að koma á sambandi við hugsanlega dreifi- eða samstarfsaðila. 

Algengasta dreifileiðin fyrir Asco Harvester mun að öllum líkindum vera í gegnum 

kynningarfundi, en þar er hægt að fara vel yfir virkni og sérstöðu vörunnar.  

11.4 VIÐSKIPTAVINATENGSL 

Í þessum dálki er farið yfir þær tegundir tengsla sem 

Asco Harvester kemur á við ákveðna hópa 

viðskiptavina. Fyrirtækið ætti að hafa skýra stefnu 

þegar kemur að tengslum fyrir hvern viðskiptavinahóp. 

Þessi tengsl geta verið bæði persónuleg og sjálfvirk. 

Hvatar á bakvið viðskiptavinatengsl geta verið að auka sölu, halda í núverandi 

viðskiptavini og ná inn fleiri viðskiptavinum. Þetta er nauðsynleg framkvæmd í 

viðskiptalíkani þar sem viðskiptavinatengsl hafa mikil áhrif á heildarupplifun 

viðskiptavinar.  



 

61 

 

Asco Harvester getur stofnað til tengsla við viðskiptavini á margvíslegan hátt. Það 

getur verið einfalt og ódýrt að halda tengslum í gegnum samfélagsmiðla eins og 

Facebook, LinkedIn, Youtube og Instagram. Kosturinn við samfélagsmiðla er að 

þeir eru ódýr leið og hægt að stýra inn á hvaða markhóp skal ná til. Einnig er 

mikilvægt að halda úti góðri heimasíðu sem er aðgengileg og vel upp sett. Útlit 

getur haft áhrif á álit fólks á fyrirtækinu. Asco Harvester hefur sett sér það 

markmið að halda uppi persónulegri þjónustu og aðstoða notendur eftir bestu 

getu og með því viðhalda tengslum. Þar sem fyrirtækið hefur fengið styrki víða er 

hægt að viðhalda ákveðnum tengslum í gegnum þá sjóði ásamt því að hafa áhrif á 

samfélagið. Asco Harvester hefur einnig sett sér það markmið að sækja 

fagsýningar sem eiga við ákveðna hópa og viðhalda þar góðum tengslum við 

mögulega og núverandi viðskiptavini.  

11.5 TEKJUSTRAUMAR 

Í reitnum þar sem farið er yfir tekjustrauma 

kemur fram hvernig tekjur koma inn í Asco 

Harvester frá viðskiptavinum. Mikilvægt er að 

spyrja sig nokkra spurninga eins og hvaða 

virði viðskiptavinir eru tilbúnir að greiða fyrir vöruna, en það getur verið 

mismunandi eftir hópum. Einnig þarf að huga að því hvað þeir eru að borga fyrir 

vöruna nú þegar, hvernig þeir borga fyrir hana og hvaða leið þeir kjósa helst í þeim 

efnum. Meta þarf svo hversu miklu hver tekjustraumur skilar til afkomunnar. Verð 

getur verið sett á mismunandi hátt, fast verð, listaverð eða háð eiginleika 

vörunnar. Þetta þarf að skoða í samhengi við markaðssyllu og magnkaup. Kvikar 

verðlagningar eru háð framlegð, rauntíma á markaðsverði og samningum. Helstu 

leiðir til að koma tekjustreymi inn fyrir Asco Harvester er með tekjum af 

einskiptisviðskiptum, reglulegum leigu- og viðhaldstekjum, með föstu verði og 

tekjum af sérverkefnum.  
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11.6 AUÐLINDIR 

Auðlindir er mikilvægur liður þegar unnið er að 

viðskiptalíkani. Auðlindir fara eftir eðli fyrirtækja en 

meta þarf þær sem eru mikilvægar fyrir fyrirtækið. 

Auðlindir aðstoða Asco Harvester við að skapa 

viðskiptavinum sínum gott virðistilboð. Helsta auðlind 

Asco Harvester er þekking á þeim sem koma að verkefninu og reynsla 

starfsmanna. Einnig er mikil auðlind að hafa gott aðgengi að svæði þar sem eru 

krefjandi aðstæður eins og í Breiðafirði. Asco Harvester horfir einnig til þess að sú 

hönnun að geta tryggt sjálfbærni er mikil auðlind. 

11.7 HELSTU AÐGERÐIR 

Til að viðskiptalíkanið virki sem best þarf að huga að 

helstu aðgerðum sem Asco Harvester þarf að ráðast í. 

Þar sem um margar nýjungar er að ræða þarf fyrst og 

fremst að huga að þróun og lausn vandamála. 

Samhliða framleiðslu þarf að vinna að fjármögnun, 

markaðssetningu og að viðhalda tengslum við 

samstarfsaðila. Asco Harvester hefur fengið með sér fyrirtækið Manhattan ehf. til 

að vinna að markaðsgreiningu og markaðsáætlun. Mikilvægt er að fylgja þeirri 

áætlun og meta árangur í samstarfi við Manhattan ehf. Ferlið frá vöru að sölu er 

frekar langt og því þarf að huga reglulega að því að endurskoða verkferla og meta 

þær aðgerðir sem þarf að gera hverju sinni. 
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11.8 HELSTU SAMSTARFSAÐILAR 

Það eru ekki mörg fyrirtæki sem eiga allar 

nauðsynlegar auðlindir eða geta framkvæmt 

allar athafnir sem koma að framleiðslunni og 

því er samstarfsaðilar mikilvægur þáttur í 

fyrirtækjum. Það getur komið vel fyrir fyrirtæki 

að leitast eftir samstarfi við aðra til að 

framkvæma ákveðnar aðgerðir og afla sér 

upplýsinga. Þetta getur til dæmis verið þekking, 

aðgengi að viðskiptavinum, leyfi, hönnun á 

búnaði, prófun, fjármögnun og ráðleggingar. 

Með samstarfi við aðra er yfirleitt hægt að draga úr kostnaði og getur það hjálpað 

við í samkeppnisumhverfinu. Asco Harvester horfir á marga aðila sem helstu 

samstarfsaðila. Þetta eru þær stofnanir sem hafa hjálpað til við fjármögnun eða 

leyfisumsóknir eins og samgöngustofa, styrkjasjóðir, Íslandsbanki og Sveitarfélög. 

Asco Harvester hefur verið í góðum samskiptum við sveitarfélög eins og 

Borgarbyggð, Stykkishólmsbæ og Grundafjörð en einnig við ráðherra sem hafa 

gefið ráðgjöf og sýnt áhuga á ferlinu. Það er mikilvægt að sækja þekkingu þegar 

verið er að hanna eitthvað nýtt, því hefur Asco leitað reglulega til landeigenda sem 

hafa reynslu af þangslætti og sjávarföllum. Aðrir samstarfsaðilar eru birgjar sem 

hafa unnið náið með Asco við öflun aðfanga, en er það mjög mikilvægur þáttur við 

smíði á Asco að sækja sem bestu aðföngin. 

11.9 UPPBYGGING KOSTNAÐAR 

Í þessum dálki er farið yfir þann kostnað 

sem hlýst að því að starfrækja fyrirtækið. 

Ákveðinn kostnaður fylgir framleiðslu, 

flutningi og mannauði ásamt 

markaðsmálum. Þennan kostnað má reikna 

út nokkuð nákvæmlega eftir að búið er að 
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fara í gegnum líkanið og skilgreina helstu auðlindir, starfsemi og samstarfsaðila. 

Kostnaðuruppbyggingu þarf að meta reglulega, sérstaklega þar sem Asco 

Harvester er nýtt fyrirtæki sem vinnur að því að þróa hagkvæmnina í framleiðslu 

vélarinnar. 

11.10 SAMANTEKT 

Asco Harvester ehf. hefur mörg tækifæri og leiðir til að koma sér á markað. Þegar 

möguleikar þess eru skoðaðir í gegnum viðskiptalíkan Osterwalder er hægt að sjá 

að Asco Harvester hefur talsverða sérstöðu og getur boðið viðskiptavinum sínum 

góð virðistilboð. Markaðir sem Asco getur farið á eru ólíkir og hafa mismunandi 

þarfir, því er tækifæri til að skapa sér ákveðna sérstöðu. Kynningarfundir og 

fagsýningar ásamt því að fylgja markaðsáætlun er mikilvægt til að halda góðum 

tengslum við mögulega viðskiptavini. Viðskiptalíkanið var sett upp við stofnun 

félagsins og hefur tekið nokkrum breytingum í ferlinu. Nauðsynlegt er að hafa í 

huga að líkanið er lifandi skjal sem á alltaf að vera hægt að endurskoða, breyta og 

bæta. 

 

Mynd 24 - Viðskiptalíkan Asco Harvester ehf. 

Viðskiptalíkan 

Uppbygging kostnaðar Tekjustraumar

Auðlindir

Helstu 

samstarfsaðilar

Helstu aðgerðir Virðistilboð Viðskiptavinatengsl Markaðssyllur

Dreifileiðir
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12 MARKAÐSUMHVERFI, PESTLE-GREINING 

ASCO HARVESTER EHF. 

PESTLE-greiningin er rannsókn á ytra umhverfi fyrirtækja. Litið er til lykilþátta 

sem ráða þróun í iðnaði, atvinnugrein eða á markaði. PESTEL er skammstöfun á 

enskum heitum þessara áhrifaþátta á umhverfi fyrirtækja; pólitískir (e. political), 

efnahagslegir (e. economical), félagslegir (e. social), tæknilegir (e. tecnichal), 

umhverfislegir (e. environmental) og lagalegir (e. legal). Fyrirtæki geta sjaldan 

haft áhrif á þessa þætti sem þó skipta miklu máli varðandi stefnumótun þeirra og 

starfsemi (David Boddy, 2011, bls. 89-90).  

Þessir þættir geta haft mismunandi áhrif á fyrirtæki eftir því í hvaða atvinnugrein 

þau starfa eða á hvaða markaði. Greining á þeim er mikilvæg því hún getur hjálpað 

stjórnendum að þróa sína stefnumótun fyrir fyrirtækið.  

12.1 PÓLITÍSK ÁHRIF 

Stjórnvöld setja reglugerðir og eru með stofnanir á sínum vegum sem eiga að sjá 

til þess að fyrirtæki og framleiðendur haldi sig innan ákveðins ramma sem á að 

koma öllum fyrir bestu. Í frumvarpsdrögum sem sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra lagði fram þann 15. febrúar 2016, koma fram breytingar á 

ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). Þær 

breytingar sem tengjast á einhvern hátt Asco Harvester eru; að prammar sem 

stunda slátt á klóþangi skulu hafa búnað sem tryggir að plönturnar skaðist ekki 

þannig að þær drepist. Búnaður Asco Viking skilur eftir 20 til 25 cm plöntunar og 

gert hefur verið ráð fyrir því í hönnunarferlinu. Ráðherra er heimilt að setja 

skilyrði er lúta að búnaði Asco Viking og merkingu afla. Við hönnun Asco Viking 

hefur verið horft til reglna Siglingastofnunar Íslands og Nordic Boat Standard um 

smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum. Í frumvarpinu er þó lagt 

til að merkja hvern poka sem prammin aflar og fer fiskistofa með eftirlit og skoðun 

á þeim búnaði. Asco Harvester  hefur nú þegar gert áætlanir til að standast þær 
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reglur og mun vinna með fiskistofu um þær merkingar. Frumvarp þetta er enn til 

umræðu og hefur ekki fengist sátt með útfærslu þess.  

Stjórnvöld ætla með auknu eftirliti og rannsóknum að vakta nýtingu þarans og þó 

einkum þangsins, og vekur athygli á eftirfarandi: Að þangsláttur sé stundaður með 

sjálfbærri aðferð og að mörg svæði séu þar sem slátturprammar geta ekki nýtt, 

vegna aðsæðna, s.s. vegna landslags eða strauma. Við hönnun Asco Viking  var litið 

sérstaklega til þess að geta nýtt fjörur betur en nú er gert, með vél sem þolir betur 

strauma og er grunnrist. 

Hafrannsóknastofnun fer með rannsóknir á að kortleggja þau svæði sem 

slátturprammar fara um og vonum við að Asco Viking geti verið þeim til stuðnings 

um hversu mikið er hægt að nýta fjörur og strandlengjur. 

Þá er í fumvarpinu lagðar til breytingar um að slátturprammar verði að fá sérstakt 

leyfi. Prammarnir sem notaðir eru í dag uppfylla ekki þau skilyrði sem gerð eru til 

fiskiskipa hvað snertir smíði og búnað, en tekið hefur verið tillit til þess að þeir 

starfa mjög nálægt landi og á litlu dýpi. Helsta ógn Asco Harvester í þessum 

drögum er að einfaldaður verði innfluttningur á ódýrum slátturprömmum sem 

standast ekki skilyrði um smíði og búnað. Ef svo er skapar það hættu ekki bara á 

öryggi sjómanna heldur einnig lífríki Breiðafjarðar þar sem aukin hætta er á 

umhverfisslysum vegna óhentugra véla. 

Ekki eru sýnilegar breytingar hjá ríkisstjórninni sem gefa það til kynna að 

markaðsumhverfi Asco Harvester eigi eftir að breytast í nánustu framtíð að 

undanskildu þessu nýja frumvarpi. 

12.2 EFNAHAGSLEG ÁHRIF 

Á árunum 2009-2010 var efnahagssamdráttur á mælikvarða landsframleiðslu 

samtals 10,4% en samdráttur vegna vergra þjóðtekna samtals 25,5% fyrir árin 

2008-2009. Árið 2011 tók hagvöxtur þó við að samdrætti og mældist þá 2,9% en 

1,4% árið 2012. Árið 2013 og 2014 var minni hagvöxtur en hagvöxtur fyrstu níu 

mánuði ársins 2015 mældist 4,5% miðað við sama tímabil árið 2014. 

Þjóðarútgjöld jukust um 6,2% og var framlag utanríkisviðskipta neikvætt á 
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tímabilinu. Búist er við áframhaldandi hagvextu næstu árin, eða á bilinu 4,4-4,5% 

að mati Landsbankans (Hagfræðideild Landsbankans, 2015). Fjárfesting er einn af 

drifkröftum hagvaxtar árið 2014 og 2015 að mati Íslandsbanka.  

Töluverð óvissa er í framvindu efnahagsmála hér á landi en liggja þó fyrir nýlegar 

spár um efnahagsþróun. Helstu efnahagsþættir sem hafa áhrif á Asco Harvester er 

varkárni í lánafyrirgreiðslum. Fjárhagsástand í verksmiðjum sem eru tilvonandi 

viðskiptavinir er einnig áhrifaþáttur. 

12.3 SAMFÉLAGSLEG ÁHRIF 

Á árunum eftir hrun er ýmislegt sem hefur breyst í okkar samfélagi, fyrirtæki og 

einstaklingar orðnir meðvitaðir um fjárhagshætti sína, fleiri sækja nám en áður og 

þekking samfélagsins eykst með tíð og tíma. Mikil vakning hefur verið á 

samfélagslegri ábyrgð og því góð áhrif fyrir Asco Harvester. Einnig hefur minnkað 

notkun á aukaefnum í matvælum og því meiri þörf á náttúrulegu bindiefni sem 

unnið er úr þangi.  

Flestir hafa heyrt um umhverfisvandamál eins og í Plasthafinu (e. The Plastic 

ocean) ásamt því að rusl berst að ströndum landa vegna náttúruhamfara. Asco 

Recycle virkar þannig að hann safnar saman rusli sem flýtur, ásamt því að ná 1,9m 

niður fyrir sjávarmál. Það er því styrkur Asco Harvester að stuðla saman að 

hreinsun sjávar.  

Þekking er eitt það dýrmætasta sem við eigum, rannsóknir og þróun tækja geta 

skilað okkur framar í að nota okkar auðlindir á sjálfbæran hátt, rétt nýting skapar 

fleiri störf, hærri laun og meiri sátt um auðlindina okkar til framtíðar. 

12.4 TÆKNILEG ÁHRIF 

Tæknilegi þátturinn spilar stórt hlutverk hjá Asco Harvester. Á síðari árum hefur 

tækni í sjávarútvegi aukist til muna. Við hönnun Asco véla er horft til reglna 

Siglingastofnunar Íslands og Nordic Boat Standard um smíði og búnað skipa allt 

að 15 metra. Þær reglur eiga við erfiðustu og ólíkustu aðstæður þar sem reglurnar 

gilda fyrir siglingar á Norður-Atlandshafi. Öryggi sjómanna hefur aukist til muna 
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með betri búnaði og nákvæmari reglum. Asco er gerður til að uppfylla þær kröfur 

sem öflunarfélög gera til pramma. Asco er til í nokkrum útfærslum sem allar eru 

byggðar á sama grunni en hafa þó ólíka virkni.  

Asco Viking er gerður til að þola betur velting í sjó og strauma og þar af leiðandi 

öruggari og stöðugari. Mikil nýnæmi er í útfærslu á flotinu sem eykur styrk og 

stöðugleika, sem er það helsta sem háir pramma sem vinna við erfiðar aðstæður. 

Einnig er ný útfræsla á drifbúnaði í Asco. Útfærsla þessi eykur afl vélarinnar og 

gerir prammann öruggari í sjávarstraumum og vindasömum aðstæðum ásamt því 

að þola betur grynningar við strendur. Hönnunn á vélbúnaði og glussakerfi hefur 

verið nútímavætt og til þess fallið að minnka hávaða, útblástur og draga úr 

eldsneytiseyðslu. Asco hefur einnig þá sérstöðu að sjávargróður fer beint í sekki 

og auðvelt aðgengi um sekkinn gerir umsýslu um sleginn sjávargróður mun 

afkastameiri og hagkvæmari en í vélum sem nú eru notaðar. Sekkjunum er sleppt 

í sjóinn/vatnið og bundnir þar við ból sem síðan eru hífðir um borð í öflunarbát 

eða dregnir að landi. Núverandi tæki eru flest útbúin með lest og þurfa þannig að 

fara að landi til að tæma lestina. Asco slær í sekki og eykur það afköst og hefur það 

í för með sér tímasparnað. 

1.1 LAGALEG ÁHRIF 

Fyrirtæki á Íslandi þurfa að taka mið af margvíslegum lögum er varða þeirra 

viðskiptasvið og framleiðslu. Við framleiðslu á Asco er í mörg horn að líta, ekki 

einungis lög hér heima heldur einnig í þeim löndum þar sem fyrirhugað er að selja 

Asco. Fyrst og fremst skipta lög nr. 720/2000 máli um eftirlit með skipum þar sem 

til dæmis er farið yfir smíði, búnað og mengunarvarnir skipa, nýsmíði skipa, 

aðbúnað og vinnuskilyrði, skoðun skipa og framkvæmd skoðunar skipa. Við 

hönnun á Asco var horft til þessara þátta. 

Lög nr. 55/1998 um sjávarafurðir segir að hönnun og búnaður skipa skal gæta 

fyllsta hreinlætis svo sjávarafurðir mengist ekki eða gæði þeirra spillist. Asco er 

útbúinn hreinsunarbúnaði til þrifa á færiböndum sem gert var út frá þessum 

reglum. 
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Drög að frumvarpi til laga sem nefnt er hér að ofan er tillaga að breytingum á 

lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar, lög nr. 116/2006 um 

stjórn fiskveiða og nr. 74/2012 um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni 

2016-2019). Í þeim lögum er lögð fram tillaga að öflun þangs og þara verði felld 

undir fiskveiðistjórnunarlöggjöfina. 

12.5 UMHVERFISLEG ÁHRIF 

Undanfarin ár hefur súrnun sjávar aukist sem hefur mikil áhrif á dýralíf sjávar. 

Náttúruverndarsjónarmið og sjálfbær þróun er því mjög nauðsynleg. Með tilkomu 

aukinnar vakningar á mikilvægi umhverfisins og mikilvægi þess að takmarka 

megnun leggur Asco Harvester sitt af mörkum við að þróa tækni sem nýtist á sem 

bestan hátt fyrir náttúruna. Asco Recycle er mjög mikilvægur fyrir umhverfið og 

nýtist einnig sem hálfgerður „götusópari“ í borgum sem hafa land við sjó.  

Umhverfisráðuneytið í samvinnu við Umhverfisstofnun hefur aflað upplýsinga um 

rusl og úrgang við strendur Íslands og í framhaldi hrint af stað hreinsunarátaki. 

Ísland er hluti af OSPAR samningi sem fjallar um vernd Norð-austur 

Atlandshafsins en í þeim samningi er rætt um áhrif rusls og úrgangs á lífríki hafs 

og stranda. Súrnun sjávar er aukaafurð losunar á koltvísýringi út í andrúmsloftið 

og gleypir sjórinn því aukið magn koltvísýrings. Við það verða efnaskipti sem 

lækka sýristig sjávar sem hefur skaðleg áhrif á lífríki hafsins. Jón Ólafsson 

prófessor í haffræði segir að súrnun sjávar sé hraðari við strendur Íslands en á 

öðrum hafsvæðum í heiminum.  

Umhverfismál snerta okkur öll því þau hafa áhrif á lífsgæði komandi kynslóða, 

alþjóðlegt vandamál þar sem Ísland er ekki undanskilið. 

12.6 SAMANTEKT 

PESTLE er greiningartæki sem notað er til að skoða fyrirtæki með tilliti til helstu 

ytri áhrifaþátta. Fjótt skipast veður í lofti og því nauðsynlegt að framkvæma slíka 

greiningu reglulega innan fyrirtækisins. Hún stuðlar að minni áhættutöku og 

öruggari rekstrarumhverfi, þar sem hægt er að grípa til aðgerða leið og þörf krefur. 
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Helstu umhverfis-áhrifaþættir fyrir Asco Harvester sem getur talist ógnun tengist 

lögum og reglum, en í hönnun er unnið að því að uppfylla alla staðla sem eiga við í 

Evrópu. Það sem má horfa á sem styrk út frá þessari greiningu er sá að Asco 

Harvester uppfyllir nútímakröfur um nýtingu sjávarafurða ásamt því að stuðla að 

betri umgengni við náttúru og sjávarföng. 
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13 MARKAÐSÁÆTLUN ASCO HARVESTER EHF. 

Markaðsstarf Asco Harvester er mikilvægur þáttur í stofnunarferli þess og leggur 

grunn að velgengni fyrirtækisins. Markaðsáætlun verður því að vera vel skipulögð 

og markviss svo hægt sé að vinna örugglega að settum markmiðum. Helstu 

markmið Asco Harvester fyrsta árið er að ná til verksmiðja hér á landi sem eru í 

þangslætti. Meðan unnið er að kynningu hér heima er lagður grunnur að 

markaðsstarfi erlendis. Fyrst í stað verður smíði Asco samvinna hönnuða og 

fyrirtækja sem þegar eru starfrækt á Íslandi,  til lengri tíma litið gerum við ráð fyrir 

að tækjabúnaður fyrir sérsmíði vélar aukist og starfsemi til samsetningar véla 

færist í eigið húsnæði auk þess sem lagervörur og aðföng þurfa að vera tiltækar 

kaupendum á öllum tímum ársins. 

Fjármögnun til lengri tíma ræðst svo af því hvernig okkur tekst að tengja okkur 

við innlenda aðila og þá bæði kaupendur og notendur Asco, það er forgangsmál 

okkar að byggja upp traust og hefja samvinnu við mögulega viðskiptavini. 

13.1 MARKMIÐ 

Í Noregi eru slegin um 40.000 tonn af þangi ár hvert en til samanburðar er slegið 

að meðaltali um 8.000-20.000 tonn á Íslandi. Heimsmarkaðsþörfin eykst um 5,7% 

á ári. Markmið Asco Harvester er meðal annars að stuðla að aukningu þangsláttar 

í Evrópu og þar með auka einnig útflutning á þangi. Viðskiptaleg markmið eru að 

smíða eina vél fyrsta árið að undanskildri frumgerð sem verður þróunarvél. Byrja 

á útflutningi til Noregs og fara svo til Frakkland, Írland, Grænlands, Skotlands, 

Spánar, Danmörku  og Kanada (Netalgae, e.d.). 
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Mynd 25 - Gróf tímalína Asco Harvester, frá fjármagni til seldrar vélar. 

Til að byrja með ætlar Asco Harvester að nálgast samstarfsaðila með þeim hætti 

að heimsækja verksmiðjur og landeigendur og kynna fyrir þeim Asco. Búið er að 

kynna Asco fyrir helstu viðskiptavinum hérlendis og er því framundan að upplýsa 

þá frekar um stöðu á smíði og þróun frumgerðarinnar. Áætlað er að kynning 

innanlands vari á meðan smíði á frumgerð er. 

Markmiðið er að sækja sýningar (e. Expo) og ráðstefnur, bæði er kemur að 

þangslætti eða hreinsun á rusli. Ein mikilvægasta sýning sem Asco Harvester getur 

sótt er Icelandic Fisheries Exhibition 2017, sem haldin er á Íslandi í september það 

ár. Vonast er til að geta gert vel fyrir þá sýningu með markaðsvörum ásamt því að 

hafa Asco Viking til sýnis. 

Markaðshlutdeild ætti að verða há á Íslandi þar sem Asco hentar best íslenskum 

aðstæðum. Líklegt er að Reykhólar verði helsti kaupandinn til að byrja með en 

einnig er í smíðum þrjár aðrar verksmiðjur sem allir eru hugsanlegir kaupendur. 

Ef breyta ætti pramma til að geta nýst íslenskum aðstæðum, þá væri það 

Asco Harvester sækir 
fjármagn fyrir Asco

Hönnun á Asco 
sjávarslátturvél kláruð

Lokið við smíði á 
frumgerð Asco

Frumgerð prófuð

Lagfæringar og 
smíði kláruð á Asco 

Fyrsta Asco 
sjávarslátturvélin 

seld

Janúar 
2016

Júní 
2017

Smíði á frumgerð
Asco



 

73 

 

umtalsverður kostnaður umfram heildarkostnaðar á Asco ásamt því að 

ábyrgðarhlutinn myndi skerðast.  Þetta á einnig við í Noregi.  

13.2 INNGÖNGUAÐFERÐIR 

Það fyrsta sem þarf að hafa í huga þegar innleiða á vöruna á markað á 

árangursríkan hátt er að rannsaka markaðinn vel. Öll forvinna sem snýr að því að 

rannsaka markaðinn er aldrei ofmetin (Gunnar Óskarsson, 2009). Þrátt fyrir að 

aðalmarkaðurinn sem við stefnum á til að byrja með sé á Norðurlöndum getur 

margt verið ólíkt, þó að menningarmunurinn sé ekki mikill, þá eru lagakerfin ekki 

nákvæmlega eins og pólitíkin ekki sú sama. Asco er hannaður eftir reglum fyrir 

Ísland og Norðurlöndin þannig að vélin sem slík fellur undir þær reglur sem 

nærmarkaður hefur. Asco er hannaður til að uppfylla öll Evrópsk skipalög og ætti 

því lagakerfi hinna Norðurlandanna ekki að stöðva vöruna þar sem Evrópsk 

skipalög gilda í öllum EES löndum og Evrópusambandslöndum. Að líkindum 

þyrftum við því ekki að hefja innleiðinguna á því að leita leyfa fyrir vörunni okkar 

annarsstaðar en á Íslandi. Vegna þess að menningarmunur á milli Íslands og 

Noregs er ekki mikill eru markaðir þeirra ekkert ósvipaðir. Við getum þá byggt 

ákvörðun okkar um inngönguform að einhverju leyti á fyrri ákvörðunum okkar. 

Það skiptir miklu máli að velja rétt inngönguform, við veljum okkur inngönguform 

út frá vörunni okkar og hvernig við höfum ætlað okkur að nálgast mögulega 

viðskiptavini. 
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Mynd 26 - Classification of market entry modes (Gunnar Óskarsson, 2009). 

Að öllum líkindum munum við nota efsta stig (e. Export modes). Sú leið sem væri 

hentugst til að byrja, væri að finna dreifiaðila á Norðurlöndunum og þannig koma 

okkar vöru á markað. Við viljum ekki þurfa að vera með bækistöð í Noregi og því 

væri heppilegt fyrir okkur að finna dreifiaðila sem getur tekið við vörunni frá 

Íslandi og farið með hana til væntanlegra kaupenda. Þannig að útflutningur í 

gegnum dreifiaðila væri leið sem myndi henta okkur og okkar vöru best til að byrja 

með. 

Stefnt verður á það að selja Asco beint til fyrirtækja. Við höfum kortlagt sex 

fyrirtæki í Noregi sem hafa verið á þang- og þaramarkaðnum í mörg ár; Seaweed 

Energy solutions, Algea, Frode Ljosdal, Biomar AS, FMC Biopolymer og Holmfjord 

AS. Þessi fyrirtæki vinna öll þang eða þara úr sjónum til mismunandi notkunar, allt 

frá fiskafóðri til lífræns eldsneytis (biofuel). Fyrirtæki Algea er leiðandi á markaði 

og hefur notað þangið í snyrtivörur, næringarefni, dýrafóður og áburð. Næsta 

skref er að mynda tengls við þessi fyrirtæki og vinna markvisst að góðu 

markaðstarfi og að koma vörunni á fagsýningar og í hendur á væntanlegum 

kaupendum. 
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14 FJÁRHAGSÁÆTLUN ASCO HARVESTER EHF. 

Þegar búið er að útfæra viðskiptahugmyndina, greina hana og meta, eru teknar 

niður forsendur fyrir fjárhagsáætlun. Í fjárhagsáætlun er notast við 

grunnforsendur til að áætla sölu, verð og markaðsstærð. Í þessari áætlun eru 

gefnar forsendur út frá reynslu og greiningu gagna, er hún svo uppfærð í ferlinu 

út frá frekari reynslu og raunverulegum kostnaði.  

14.1 STOFNKOSTNAÐUR OG KOSTNAÐUR VIÐ SMÍÐI FRUMGERÐAR 

Asco Harvester ehf. var stofnað í byrjun árs 2016. Áður en farið var að stað með 

verkefnið var settur niður nákvæmur listi yfir þau framleiðslutæki, birgðir, 

aðkeypta þjónustu og samrekstur til að koma smíði af stað. Í stofnkostnaði er gert 

ráð fyrir þeim kostnaði sem snýr að smíði frumgerðar þar sem umhverfi styrkja 

og fjármögnunar krefjast þess að tilgreina þurfi allan kostnað við stofnun 

fyrirtækis ásamt smíði frumgerðar. Listinn var langur en hér er hann dreginn 

saman niður í helstu atriði: 
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Tafla 6 - Stofnkostnaður Asco Harvester ehf. (Þús.kr.). 

 

Stofnkostnaður

Nauðsynlegur verkfæri og búnaður:

   Sagir, borvélar og borð ............................................. 1.530

   Ýmis verkfæri ......................................................... 1.617

   Vinnuföt og vettlingar ............................................... 50

   Öryggishlífar og fleira ............................................... 25

   Efnavörur og rekstur verkfæra .................................. 1.450

4.672

Íhlutir í frumgerð:

   Stál í flot ................................................................. 850

   Íhlutir fyrir stál ......................................................... 100

   Tjakkar ................................................................... 425

   Vél ......................................................................... 1.600

   Glussakerfi .............................................................. 2.000

   Drif ......................................................................... 1.050

   Færibönd ................................................................ 1.000

   Hnífur ..................................................................... 500

   Hús ........................................................................ 1.600

   Sæti ....................................................................... 135

   Búnaður í hús ......................................................... 1.200

   Björgunarbúnaður .................................................... 480

   Ýmislegt smálegt .................................................... 860

11.800

Aðkeypt þjónusta:

   Stofnun einkahlutafélags .......................................... 130

   Siglingamálastofnun ................................................ 500

   Tækniráðgjöf ........................................................... 250

   Vélsmíðameistarar .................................................. 1.320

   Sérhæfðir smiðir ...................................................... 2.750

   Flutningur stærri hluta .............................................. 250

   Markaðs- og hönnunarkostnaður ............................... 817

   Leyfi og árleg endurnýjun ......................................... 406

   Eftirlit öryggismála ................................................... 402

   Önnur þjónusta ....................................................... 2.250

9.074

Samrekstur og aðstaða:

   Húsaleiga ............................................................... 2.500

   Húsnæðiskostnaður ................................................. 1.242

   Tryggingar .............................................................. 350

   Rekstur tölvubúnaðar ............................................... 620

   Stjórnun rekstrareininga ............................................ 495

   Uppsetning vinnuaðstöðu og viðhald ......................... 1.120

6.327

Samtals 31.874
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14.2  STOFN EFNAHAGSREIKNINGUR 

Til að átta sig á stöðu reksturs í við stofnun var settur upp 

stofnefnahagsreikningur. 

Tafla 7 - Stofn efnahagsreikningur Asco Harvester ehf. (Þús.kr.). 

 

Eigendur lögðu fram hlutafé að upphæð 500 þús. kr. Ásamt því að teikningar af 

Asco Viking voru metnar og settar fram sem fastafjármunir. Ekki var tekið lán í 

upphafi þar sem styrkur frá Tækniþróunarsjóði kom til greiðslu við stofnun 

félagsins. 

14.3 SÖLUÁÆTLUN 

Til að áætla fjölda framleiddra véla er gert ráð fyrir að húsnæðið rúmi tvær til 

fjórar vélar í framleiðslu á sama tíma. Að framleiða fjórar vélar tekur tæpt ár 

meðan vöruþróun er sem mest en fer svo niður fyrir hálft ár þegar smíðin er komin 

vel af stað og reynsla komin á vélarnar. Því er með fullri nýtingu hægt að framleiða 

um átta til tíu vélar á ári en gert er ráð fyrir í áætlun að framleiðslan verði sjö vélar 

á ári miðað við þá yfirbyggingu sem gert er ráð fyrir. Í tekjum er gert ráð fyrir að 

ná hámarksframleiðslu árið 2021 og þá seldar sjö vélar af fjórum gerðum. Eins og 

farið er yfir í viðskiptaáætlun er notagildi vélanna ólík en þó eru þær allar byggðar 

á sambærilegum grunni. Gert er ráð fyrir að þarfir viðskiptavina séu ólíkar og því 

þarf ekki að vera að allar vélar séu eins smíðaðar þó þær falli undir ákveðna 

EIGNIR 2016 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ 2016

Fastafjármunir Eigið fé

   Fasteignir .......................................... 0    Hlutafé í hlutafélagi 500

   Teikningar asco Viking ........................ 25.000    Annað eigið fé ........ 24.500

Fastafjármunir samtals 25.000 Eigið fé samtals 25.000

Veltufjármunir Langtímaskuldir

   Handbært fé ...................................... 0 0

   Skammtímakröfur .............................. 0

   Birgðir ............................................... 0 Skammtímaskuldir 0

Veltufjármunir samtals 0 Skuldir samtals 0

Eignir samtals 25.000 Eigið fé og skuldir samtals 25.000
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tegund. Til að ná þessu markmiði þarf að vera mjög markvisst markaðsstarf og 

virk tengsl erlendis. Skiptingu á seldum vélum er hægt að sjá á meðfylgjandi töflu. 

Tafla 8 - Áætlaðar tekjur af sölu Asco. (Þús.kr.). 

 

Sala á sekkjum og varahlutum er svo í samhengi við sölu á vélum. Fyrstu þrjú til 

fjögur árin er áætlað að þróa og fullvinna þessar fjórar vélar sem áætlunin nær 

yfir. Að þrem árum liðnum er gert ráð fyrir að selja að lágmarki 500-1.000 sekki á 

ári ásamt því að taka við eldri sekkjum til viðgerðar. 

14.4 REKSTRARREIKNINGUR - ÁÆTLUN 

Þegar skoðaður er tekjuhluti rekstrar er gert ráð fyrir að framleiða og selja tvær 

gerðir árið 2017, þrjár árið 2018 og loks fjórar árið 2020 sem helst  næstu árin, 

nema breyting á yfirbyggingu verði. Ekki er gert ráð fyrir að selja vél fyrsta árið. 

Búið er að gera leigusamning við öflunarfélag í Breiðafirðinum sem mun leigja 

frumgerðina sumarið 2017 og næstu tímabil. Þessi leiga er mikilvæg fyrir Asco 

Harvester, bæði til að afla tekna og fá prófun á vél sem nýtist vel í þróunarstarfið.  

Áætlaðar tekjur af sölu Asco næstu fimm árin

2016 2017 2018 2019 2020

Asco Viking

   Fjöldi ....................... 0 2 2 2 2

   Einingaverð .............. 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

0 104.000 104.000 104.000 104.000

Asco Recycle

   Fjöldi ....................... 0 1 2 2 2

   Einingaverð .............. 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

0 55.000 110.000 110.000 110.000

Asco 600

   Fjöldi ....................... 0 0 1 1 1

   Einingaverð .............. 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000

0 0 48.000 48.000 48.000

Asco Breed

   Fjöldi ....................... 0 0 0 1 1

   Einingaverð .............. 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

0 0 0 58.000 58.000

Tekjur af sölu Asco 0 159.000 262.000 320.000 320.000
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Tafla 9 – Rekstrarreikningur Asco Harvester ehf. – áætlun. (Þús.kr.). 

 

Kostnaður fyrsta árið er að mestu til kaupa á nauðsynlegum verkfærum og 

íhlutum í Asco Viking ásamt launakostnaði. Einnig er nauðsynlegt að leita 

ráðgjafar og aðra þjónustu tengda lögum og reglum fyrir Asco Viking. Mikilvægt er 

að kanna markaðinn og sækja fundi og fagsýningar. Góð samskipti eru við 

verksmiðjur hér á landi sem er helsti markhópur fyrsta árið. Fyrsti markaður utan 

landssteinana er líkur markaður eins og Noregur, Færeyjar, Skotland og Kanada. 

Ef við horfum á líftímakúrfuna þá erum við stödd á innleiðingu vélarinnar á fyrstu 

þrem árunum. Á fjórða ári kemur vöxtur meðfram útflutningi og nær þroska á ári 

6-8. Eftir ár átta má búast við hnignun vélar og því mikivægt að huga vel að þróun. 

Á meðan hækka aðföng og því er mætt með nýrri hönnun og þróun miðað við 

markaðsþörf. Á næstu tíu árum gerum við ráð fyrir áframhaldandi þörf á markaði. 

REKSTRARREIKNINGUR - ÁÆTLUN

Skýr. 2016 2017 2018 2019 2020

REKSTRARTEKJUR:

   Seldar vélar ...................................................... 1 0 159.000 262.000 320.000 320.000

   Leigðar vélar .................................................... 2 0 38.836 53.836 68.836 68.836

   Seldir varahlutir og sekkir ................................... 0 19.800 53.200 94.000 134.800

   Aðrar tekjur ...................................................... 3 13.500 0 0 0 0

13.500 217.636 369.036 482.836 523.636

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kostnaður:

   Íhlutir, vöruþróun, sekkir og varahlutir ................. 11.838 105.385 172.534 242.444 264.384

   Annar kostnaður ............................................... 3.115 14.888 10.855 16.176 11.176

Fastur kostnaður:

   Laun og launatengd gjöld .................................. 4 32.760 32.760 108.360 120.960 135.240

   Rekstur húsnæðis og bifreiða ............................. 2.120 4.948 5.856 7.336 7.336

   Markaðskostnaður ............................................ 470 6.700 5.200 9.200 6.200

   Annar kostnaður ............................................... 2.075 22.852 38.062 49.442 53.522

   Afskriftir  .......................................................... 200 450 865 1.215 1.565

52.578 187.983 341.732 446.773 479.423

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða .......................... 39.078)(      29.653 27.304 36.063 44.213

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):

   Vaxtatekjur  ...................................................... 0 113 1.814 3.075 4.024

   Vaxtagjöld ........................................................ 0 3.050)(        5.101)(        5.286)(        5.213)(        

0 2.937)(        3.287)(        2.211)(        1.189)(        

Rekstrarafkoma fyrir skatta .................................. 39.078)(      26.716 24.017 33.852 43.024

Tekjuskattur ........................................................ 0 0 2.331)(        6.770)(        8.605)(        

REKSTRARNIÐURSTAÐA .................................. 39.078)(      26.716 21.686 27.082 34.419
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Í rekstri er gert ráð fyrir að ófyrirsjáanlegur kostnaður sé 10% af tekjum til að 

byrja með. Er það gert út frá því að það tekur tíma að finna réttu aðföngin á sem 

besta verði miðað við gæði. 

Í dag horfum við fram á bjarta tíma efnahagslega og þá sérstaklega í sjávarútvegi 

og útflutningi. Asco Harvester hefur fengið úthlutað úr nokkrum sjóðum árið 

2016, Tækniþróunarsjóði, Uppbyggingasjóði Vesturlands og Frumkvöðlasjóði 

Íslandsbanka. Er úthlutun úr þessum sjóðum að þakka að Asco hóf framleiðslu 

vorið 2016 og hefur náð mjög langt á því fjármagni ásamt framlagi eiganda.  

Þegar unnið er að rekstraráætlun er gott að hafa sambærilegan rekstur til 

hliðsjónar eða tölur úr fyrri ársreikningi. Þar sem hvorugt er til staðar má gera ráð 

fyrir að einhverjar breytingar verði á, en mun Asco Harvester horfa til þess og 

endurskoða reglulega. 

14.5 EFNAHAFSREIKNINGUR – ÁÆTLUN 

Við stofnun á félaginu voru lagðar til teikningar ásamt 500 þús. kr. Undanfarin 

fjögur ár var unnið að teikningum frumgerðar og voru tölvuteikningar tilbúnar 

fyrir Asco Viking í byrjun árs. Við mat á teikningum var leitað til fagaðila ásamt því 

að fá samþykki endurskoðanda. 
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Tafla 10 - Efnahagsreikningur Asco Harvester ehf. - áætlun. (Þús.kr.). 

 

 

 

 

 

EFNAHAGSREIKNINGUR - ÁÆTLUN

EIGNIR Skýr. Staða í upph. 2016 2017 2018 2019 2020

FASTAFJÁRMUNIR:

   Fasteignir ......................................................... 5 0 0 0 22.885 22.770 22.655

   Áhöld og tæki ................................................... 0 3.800 5.500 8.050 14.250 20.100

   Bifreiðar ........................................................... 0 0 3.850 7.550 7.250 6.950

   Teikningar asco Viking ....................................... 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Fastafjármunir 25.000 28.800 34.350 63.485 69.270 74.705

VELTUFJÁRMUNIR:

   Handbært fé .................................................... 500 0 0 3.173 31.284 69.974

   Skammtímakröfur ............................................ 0 300 4.836 8.201 10.730 11.636

   Birgðir  ............................................................. 0 0 0 0 0 0

Veltufjármunir 500 300 4.836 11.374 42.014 81.610

EIGNIR SAMTALS 25.500 29.100 39.186 74.859 111.284 156.315

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ Skýr.

EIGIÐ FÉ:

   Hlutafé ............................................................ 500 500 500 500 500 500

   Annað eigið fé, uppsafnaður hagnaður/(tap) ........ 25.000 14.578)(      12.138 22.968 47.339 78.076

Eigið fé 25.500 14.078)(      12.638 23.468 47.839 78.576

LANGTÍMASKULDIR:

   Langtímalán ..................................................... 6 0 0 18.745 32.490 30.169 27.616

   Næsta árs afborgun  ......................................... 0 0 1.255)(        2.321)(        2.553)(        2.809)(        

0 0 17.490 30.169 27.616 24.807

SKAMMTÍMASKULDIR:

   Viðskiptaskuldir ................................................. 0 1.744 1.744 12.958 22.474 37.010

   Ógreiddur kostnaður ......................................... 0 1.092 1.092 3.612 4.032 4.508

   Næsta árs afborgun langtímaskulda  .................. 0 0 1.255 2.321 2.553 2.809

   Reiknuð fjárþörf ................................................ 0 40.342 4.967 0 0 0

   Reiknaðir skattar  .............................................. 0 0 0 2.331 6.770 8.605

0 43.178 9.058 21.222 35.829 52.932

Skuldir samtals 0 43.178 26.548 51.391 63.445 77.739

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 25.500 29.100 39.186 74.859 111.284 156.315
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14.6 SJÓÐSTREYMI – ÁÆTLUN 

Fyrirtæki þurfa að hafa handbært lausafé. Í sjóðstreymisáætlun er farið yfir það 

handbæra fé sem er til staðar á hverjum tíma. Sú upphæð sem reksturinn skilar er 

handbært fé frá rekstri.  

Tafla 11 - Sjóðstreymi Asco Harvester ehf. - áætlun. (Þús.kr.). 

 

 

SJÓÐSTREYMI - ÁÆTLUN

Skýr. 2016 2017 2018 2019 2020

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:

   Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi  ....... 39.078)(      26.716 21.686 27.082 34.419

   Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

         Afskriftir  .................................................... 200 450 865 1.215 1.565

Veltufé (til) frá rekstri 38.878)(      27.166 22.551 28.297 35.984

   Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

         Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ........... 300)(           4.536)(        3.365)(        2.529)(        906)(           

         Birgðir, lækkun (hækkun) ............................. 0 0 0 0 0

         Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun .......... 2.836 0 17.203 14.390 17.372

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 2.536 4.536)(        13.838 11.861 16.466

Handbært fé (til) frá rekstri 36.342)(      22.630 36.389 40.158 52.450

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:

   Fasteignir ......................................................... 0 0 23.000)(      0 0

   Áhöld og tæki ................................................... 4.000)(        2.000)(        3.000)(        7.000)(        7.000)(        

   Bifreiðar ........................................................... 0 4.000)(        4.000)(        0 0

   Teikningar asco Viking ....................................... 0 0 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar 4.000)(        6.000)(        30.000)(      7.000)(        7.000)(        

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:

   Ný langtímalán ................................................. 0 20.000 15.000 0 0

   Afborgun af langtímalánum ............................... 0 1.255)(        2.321)(        2.553)(        2.809)(        

   Greiddur arður til hluthafa .................................. 0 0 10.843)(      13.541)(      17.210)(      

   Innborgað nýtt hlutafé  ...................................... 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar 0 18.745 1.836 16.094)(      20.019)(      

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ............ 40.342)(      35.375 8.225 17.064 25.432

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í BYRJUN ÁRS ..... 0 40.342)(      4.967)(        3.258 20.322

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í ÁRSLOK ............ 40.342)(      4.967)(        3.258 20.322 45.753
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14.7 SKÝRINGAR OG FORSENDUR 

1. Seldar vélar 

Til að áætla fjölda framleiddra véla er gert ráð fyrir að húsnæðið rúmi tvær til 

fjórar vélar í framleiðslu á sama tíma. Að framleiða fjórar vélar tekur tæpt ár 

meðan vöruþróun er sem mest en fer svo niður fyrir hálft ár þegar smíðin er komin 

vel af stað og reynsla komin á vélarnar. Því er með fullri nýtingu hægt að framleiða 

um átta til tíu vélar á ári en gert er ráð fyrir í áætlun að framleiðslan verði sjö vélar 

á ári miðað við þá yfirbyggingu sem gert er ráð fyrir. Í tekjum er gert ráð fyrir að 

ná hámarksframleiðslu árið 2021 og þá seldar sjö vélar af fjórum gerðum. Eins og 

farið er yfir í viðskiptaáætlun er notagildi vélanna ólík en þó eru þær allar byggðar 

á sambærilegum grunni. Gert er ráð fyrir að þarfir viðskiptavina séu ólíkar og því 

þarf ekki að vera að allar vélar séu eins smíðaðar þó þær falli undir ákveðna 

tegund.  

2. Leigðar vélar 

Búið er að gera leigusamning við öflunarfélag í Breiðafirðinum um leigu á 

frumgerðinni frá því tímabili sem hún verður sjósett. Í leigusamningi er kveðið á 

um ákveðið samstarf þar sem Asco mun einnig nýta þá vél til þróunar og mun sjá 

um allt viðhald og breytingar sem þarf að gera. Einnig mun Asco útvega sekki til 

öflunar ásamt einum starfsmanni sem mun koma að slætti á móti öflunarfélaginu. 

Í þessum leigusamningi er leigufjárhæð skipt í fasta mánaðargreiðslu og greiðslu 

háða öflun vélarinnar. Má því gera ráð fyrir að leigufjárhæð sé meiri yfir það 

tímabil sem betur viðrar og vélin því við slátt alla daga mánaðarins.  

Þessi leiga er mjög mikilvæg fyrir Asco Harvester ehf, bæði til að afla tekna og fá 

prófun á vél sem nýtist í þróunarvinnu fyrir framleiðslu allra gerða.  

Að auki mun viðskiptavininum bjóðast að leigja Asco fyrir ólík verkefni. Sú leiga 

verður í boði árið 2018 þegar ákveðin reynsla er komin á vélarnar. Er gert ráð fyrir 

að leigutaki greiði kostnað við sekki og minniháttar viðhald. Leiguverð getur verið 

mismunandi eftir vél og búnaði sem fylgir vél ásamt því að aðstæður sem vélin er 

leigð til geta verið ólíkar. Því er áætlað að meðal leiguverð sé 15.000 þús. kr. á ári.  
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Tafla 12 - Áætlaðar tekjur af leigu Asco. (Þús.kr.). 

 

3. Aðrar tekjur 

Aðrar tekjur eru þeir styrkir sem Asco Harvester hefur fengið á árinu 2016. Ekki 

er gert ráð fyrir öðrum styrkjum en þeim sem þegar hafa fengist. Asco Harvester 

ehf fékk einnig styrk úr Tækniþróunarsjóði fyrir árið 2017 og 2018 að upphæð 

25.000 þús kr. fyrir hvort ár. Er verið að ganga frá samning um þær greiðslur, en 

ekki er gert ráð fyrir þeim í áætlun þegar þetta er skrifað. Í byrjun árs 2017 hafði 

fyrirtækið Inspiralia samband við Asco Harvester og kynnti þjónustu sína við gerð 

evrópustyrkja. Var fallist á að fara í þá vinnu í samstarfi við Inspiralia og sækja um 

í Horizon 2020 sumarið 2017. Verður áhugavert að sjá hvað kemur úr þeirri vinnu. 

Áfram mun Asco Harvester ehf sækja í styrktarsjóði til að vinna að þróun næstu 

véla ásamt því að koma af stað markaðssetningu vélanna erlendis og sækja 

fagsýningar. Í boði eru mjög áhugaverðir styrkir fyrir verkefni sem unnin eru í 

samvinnu við fyrirtæki í öðrum löndum, Asco Harvester ehf hefur mikinn áhuga á 

að taka þátt í þess háttar verkefni og verður gaman að stefna að því fyrir næstu ár. 

Áætlaðar tekjur af leigu Asco næstu fimm árin

2016 2017 2018 2019 2020

Leiga á Sigra 9057

   Föst greiðsla ....................................... 0 2.800 2.800 2.800 2.800

   Greiðsla m.v. áætlaða öflun ................. 0 36.036 36.036 36.036 36.036

0 38.836 38.836 38.836 38.836

Leiga á asco 

   Fjöldi .................................................. 0 0 1 2 2

   Leiguverð meðaltal ............................. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

0 0 15.000 30.000 30.000

Tekjur af leigu asco 0 38.836 53.836 68.836 68.836
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Tafla 13 - Aðrar tekjur Asco Harvester árið 2016. (Þús.kr.). 

 

4. Laun og launatengd gjöld 

Fyrstu tvö árin er gert ráð fyrir þrem starfsmönnum með um 650 þús. kr. í 

mánaðarlaun. Eftir að þróun er komin vel á veg og stefna fyrirtækisins orðin skýr 

þá er gert ráð fyrir að bæta við starfsfólki í takti við framleiðslumagn. Gert er ráð 

fyrir að í efsta þrepi verði framkvæmdastjóri, framleiðslustjóri og verkstjóri. Til að 

ná að framleiða um átta vélar á ári er gert ráð fyrir að tíu starfsmenn komi að 

framleiðslunni og fjórir að rekstri, samskiptum við birgja og markaðssetningu. Er 

það reynsla höfundar að í öll verkefni sem snúa að framleiðslunni, hönnun og 

rekstri sé hægt að finna reynda aðila óháð kyni.  

Tafla 14 - Laun og launatengd gjöld Asco Harvester ehf. (Þús.kr.). 

 

5. Fasteignir 

Loftorka í Borgarnesi leigði Asco Harvester ehf húsnæði vorið 2016. Í því húsnæði 

er hægt að framleiða tvær vélar og er því nauðsynlegt fyrir framleiðsluna að 

Aðrar tekjur árið 2016

2016

Styrkir til asco Harvester ehf 

   Tækniþróunarsjóður - Frumherjastyrkur - Á framvindu þrjú ................. 7.000

   Uppbyggingasjóður Vesturlands vor - Lokið ...................................... 2.500

   Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka - Lokið ............................................ 2.500

   Uppbyggingasjóður Vesturlands haust - Umsókn send ...................... 1.500

13.500

Laun og launatengd gjöld

2016 2017 2018 2019 2020

Laun og launatengd gjöld

Fjöldi 

starfsmanna

   Launaflokkur 1 ...................................... 3 0 0 34.200 34.200 34.200

   Launaflokkur 2 ...................................... 1 0 0 0 0 10.200

   Launaflokkur 3 ...................................... 1 0 0 0 9.000 9.000

   Launaflokkur 4 ...................................... 3 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400

   Launaflokkur 5 ...................................... 3 0 0 19.800 19.800 19.800

   Launaflokkur 6 ...................................... 3 0 0 0 0 0

23.400 23.400 77.400 86.400 96.600

   Launatengd gjöld o.fl. ............................ 40% 9.360 9.360 30.960 34.560 38.640

Samtals laun og launatengd gjöld .......... 32.760 32.760 108.360 120.960 135.240
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fjárfesta eða leigja annað húsnæði. Búið er að skoða húsnæði í Grundafirði sem 

hentar mjög vel fyrir Asco. Í áætlun er gert ráð fyrir að Asco kaupi það húsnæði í 

lok árs 2017 eða byrjun árs 2018 á 23.000 þús. kr.  

6. Langtímalán 

Til að klára smíði á frumgerð Asco Viking þarf að taka lán að fjárhæð 20 m.kr. Verið 

er að sækja um lán og gert ráð fyrir að það verði greitt út í byrjun árs 2017. Til að 

fjármagna fasteign er gert ráð fyrir að taka lán að upphæð 15.000 þús. kr. Þar sem 

er óvíst um kjör lána er gert ráð fyrir að þau séu bæði með 10% vöxtum og til tíu 

ára.  

Tafla 15 - Langtímalán í áætlun Asco Harvester ehf. (Þús.kr.). 

 

14.8 NÆMI-GREINING 

Ýmsir óvissuþættir eru til staðar í umhverfi og rekstri Asco Harvester. 

Framleiðslan er lík ýmsum framleiðslufyrirtækjum á Íslandi er margt þó sem ekki 

er hægt að meta út frá. Því hafa sambærileg fyrirtæki erlendis verið skoðuð og 

yfirbygging áætluð að hluta út frá því. Kostnaður við aðföng er stór þáttur í 

rekstrarkostnaði og er unnið að því að skrá og gera samanburð á helstu aðföngum. 

Í áætlun er gert ráð fyrir að ná góðum samningum við birgja en sumt getur gengið 

eftir en annað ekki. Því er mikilvægt að gera grein fyrir því hvaða áhrif það hefur 

á reksturinn ef þessi kostnaður hækkar eða lækkar. Einnig er launakostnaður stór 

kostnaðarliður og óvissa með nákvæman fjölda starfsmanna ásamt kostnaði við 

þá. Sala véla er háð því hvernig markaðs- og kynningastarf gengur og því getur 

Langtímalán

2016 2017 2018 2019

Áætluð lán

   Lán 1 .................... 0 20.000 0 0

   Lán 2 .................... 0 0 15.000 0

0 20.000 15.000 0

Lánsupphæð Vextir Lánt. Kostn. Fjöldi afb.

Lánaforsendur

   Lán 1 .................... 20.000 10% 1,9% 10

   Lán 2 .................... 15.000 10% 1,9% 10
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verið óvissa með seldar vélar en einnig afkastagetu í framleiðslu véla. Áætlað er 

að leigja út vélar og verður áhugavert að fylgjast með hvernig sá möguleiki á eftir 

að henta á mismunandi markaði. Þessir þættir sem nefndir eru hér að ofan eru 

helstu óvissuþættir í rekstri Asco Harvester. Mikil greining hefur farið fram út frá 

þekktum og nýjum markaði, sambærilegum framleiðslufyrirtækjum, launaþróun 

og könnun á verði aðfanga. Þrátt fyrir að greining hafi verið vel unnin og mótuð 

undanfarin tvö ár þá má gera ráð fyrir að þessir óvissuþættir fylgi ekki áætlun. Því 

hjálpar næmi-greining (e. Sensitivity Analysis) við að átta sig á því hvaða áhrif 

þessir þættir hafa á rekstrarniðurstöðu. 

Áður en næmi-greining er gerð þarf að finna breytur til að miða við og vinna út frá. 

Eftir að búið er að skoða óvissuþætti þá þarf að setja niður greiðsluflæði og 

núvirða það. Út frá því er hægt að skoða hvernig óvissuþættirnir hafa áhrif á nettó 

núvirði greiðsluflæðis. Mikilvægt er að skoða nettó núvirði til að sjá hvort 

fjárfestingin standi undir sér. Í útreikningum eru teknar tekjur að frádregnum 

afskriftum og tekjuskatti. 

Tafla 16 - Greiðsluflæði frá rekstri, nettó núvirði og innri vextir. (Þús.kr.). 

 

Nettó núvirðið er jákvætt upp á 32.203 þús. kr. ef miðað er við 19,16% 

ávöxtunarkröfu. Við mat á ávöxtunarkröfu 

var horft til vaxta annarra 

áhættufjárfestinga sem eigendum býðst 

sem ákveðinn fórnarkostnað fyrir eigendur. Byrjað var að skoða nafnávöxtun hjá 

innlendum hlutabréfasjóði. Reiknað var út frá meðalávöxtun síðustu fimm ára í 

Úrvalsbréfum. Þrátt fyrir að ávöxtun í fortíð gefi ekki áreiðanlegar vísbendingar 

um framtíðarávöxtun, þá er hægt að miða út frá því (Landsbréf, e.d.). Ofan á þessa 

Greiðsluflæði frá rekstri (OCF) 2016 2017 2018 2019 2020

Tekjur 13.500 217.636 369.036 482.836 523.636

Breytilegur og fastur kostnaður 52.578 187.983 341.732 446.773 479.423

Tekjuskattur 0 0 2.331)(               6.770)(        8.605)(        

Greiðsluflæði (OCF) alls 39.078)(      29.653 24.973 29.293 35.608

NPV 32.203

IRR 63,68%

Jafna 1 - Útreikningar ávöxtunarkröfu. 
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niðurstöðu er svo miðað við 5% yfir fórnarkostnað fyrir áhættuna á því að hafa 

ekki dreifingu á eignasafninu.  

Þegar búið er að reikna nettó núvirði greiðsluflæðisins eru innri vextir reiknaðir. 

Innri vextir segja til um hvað arðsemi fjárfestingarinnar, það hversu háa 

ávöxtunarkröfu fjárfestingin ber. Innri vextir miðað við þær forsendur sem eru 

settar fram næstu fimm árin eru 63,68%. 

 

Mynd 27 - Næmi-greining. Hér sést hvernig breytingar á sölu á vélum, kostnaði við íhluti, 

launakostnaði og leigutekjur hafa áhrif á nettó núvirði greiðsluflæðis. (Þús. kr.). 

Í þessari næmi-greiningu voru teknir þeir óvissuþættir sem talað er um hér að 

ofan. Eru þetta helstu tekju- og kostnaðarliðir rekstursins. Á mynd 28 er þetta sett 

myndrænt fram þar sem hverri og einni lykilbreytu er breytt á meðan öðrum 

breytum er haldið. Út frá því er hægt að sjá hvernig sú breyting hefur áhrif á nettó 

núvirði greiðsluflæðis næstu fimm ára. Þær línur sem hafa mestan halla eru þær 

sem hafa mestu áhrif á breytingar á afkomu verkefnisins. Bláa línan stendur fyrir 

seldum vélum. Þar sést að ef tekjur af seldum vélum lækka um 6% þá hefur það 

mikil áhrif á nettó núvirðið. Einnig ef tekjur af sölu véla eykst, þá má sjá miklar 

breytingar á nettó núvirði. Sala á vélum er því sú breyta sem er næmust fyrir 

breytingum. Sá kostnaður sem sýnir mikla næmni við breytingum er kaup á 
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íhlutum, vöruþróun og sekkjum. 8% aukning á kostnaði á þessum aðföngum setur 

nettó núvirði niður í núll. Því þarf að huga vel að því að ná sem bestu samningum 

við birgja og vera meðvitaður um breytingum á þessum kostnaðarliði. Næst má sjá 

næmni í launakostnaði, enda næst hæsti kostnaðarliðurinn. Nokkur óvissa er með 

launakostnað en er það þróun samhliða smíði á fyrstu vélum. Að lokum eru 

breytingar á leigutekjum settar fram til að meta áhrif á nettó núvirði. Þetta er hár 

tekjuliður en er ekki eins næmt fyrir breytingum og hinar lykilbreyturnar. 

14.9 NÚLLPUNKTSGREINING 

Til að meta hve margar 

vélar þarf að framleiða til 

að standa undir kostnaði er 

gerð núllpunktsgreining. Jafnan hér til hliðar sýnir að það sem hefur mikil áhrif á 

hvenær núllpunkti er náð, er fastur kostnaður. Það er háð honum hversu langan 

tíma tekur að ná jafnvægi í rekstrinum. Mikilvægt er að fara varlega í fjárfestingar 

í upphafi, þar sem þær mynda varanlegan fastan kostnað (Þórður Víkingur 

Friðgeirsson, 2003, bls. 224). Reiknað er með meðal einingaverði vélanna og 

meðal kostnað á hverja vél. Afskriftir eru teknar út frá rekstrarreikningi og fastur 

kostnaður miðað við þá yfirbyggingu sem gert er ráð fyrir næstu fimm árin. 

Niðurstaðan segir okkur hvað Asco Harvester þarf að selja margar einingar til að 

hagnaður verði 0 kr.  

Tafla 17 - Núllpunktsgreining Asco Harvester ehf. (Þús. kr.). 

 

Sjá má að framleiða þarf sjö vélar þegar framleiðslan er komin á allar vélar Asco, 

til að ná að standa undir kostnaði. Laun og launatengd gjöld eru inn í föstum 

kostnaði og er þar reiknað með frekar háum kostnaði. Út frá þessari niðurstöðu 

þarf Asco Harvester að vera vakandi fyrir því að halda föstum kostnaði eins og 

hægt er, eða finna leið til að auka afköstin í framleiðslu vélanna. Þó er ekki gert ráð 

Núllpunktur 2016 2017 2018 2019 2020

Fastur kostnaður 37.425 67.260 157.478 186.938 202.298

Afskriftir 200 450 865 1.215 1.565

Einingaverð 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250

Breytilegur kostnaður 24.740 24.740 24.740 24.740 24.740

1 2 6 7 7

Jafna 2 - Jafna fyrir núllpunkt. 
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fyrir tekjum af leigu véla og sölu varahluta og sekkja. Taka verður mið af því út frá 

þessari niðurstöðu.  
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15 FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 

Framkvæmdaráætlun frumgerðar Asco Viking er áætluð til byrjunar árs 2017, en 

þá fer hún í leigu við þangslátt í Breiðafirði. Það er því áætlað að byrja framleiðslu 

á söluvélum Asco Viking sumarið 2017. Áætlaður tími í smíði á frumgerð er til apríl 

2017 og er það háð því hvernig gengur að nálgast fjármagn. Mjög mikilvægt er að 

vinna vel að því markmiði þar sem því fyrr sem Asco Viking kemst í útleigu, því 

fyrr koma inn leigutekjur. Meðan frumgerð Asco Viking er í útleigu er gert ráð fyrir 

að vera í góðum tengslum við leigutaka til að þróa vélina samhliða smíði á söluvél. 

Áætlað er að Asco Viking verði tilbúinn í sölu sumarið 2017. 
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Mynd 28 - Framkvæmdaáætlun frumgerðar Asco Viking 

2015
Árið

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Janúar Febrúar Mars Apríl

Sækja um styrki

Ná í fjármagn

Vinna tölvugerðar smíðateikningar

Setja upp heimasíðu

Vinna efni á heimasíðu

Semja við birgja sem koma að yfirbyggingu

Óska eftir leiðbeiningum frá siglingamálastofnun

Fá staðfestingu á að asco viking uppfylli kröfur 

siglingarmálastofnunar

Tala við sérhæfða aðila sem koma að smíði 

ákveðinna vélahluta

Leitað tilboða í aðföng

Smíði á Asco Viking - Sigra 9057

Markaðssetning og hönnun á logo og bæklingum

Hönnun á Asco Viking

Aðföng keypt

Smíði á floti

Smíði á húsi

Smíði á færiböndum

Samsetning (hús, færibönd og flot)

Standsetja vél

Hönnun og uppsetning glussastýringar

Smíði og uppsetning drifbúnaðar

Uppsetning öryggisbúnaðar

Málningarvinna

Ýmis frágangur

Prufukeyrsla

Endurbætur

Lokafrágangur

Smíði lokið á landi

Sölumeðferð og sýningar

2016
Vikur

2017

Framkvæmdaáætlun frumgerðar á Asco Viking

Mánuðir
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Asco Harvester hefur sett sér ákveðnar vörður til að mæla framvindu verkefnisins. 

Þessar vörður eru að fá styrk til að hefja smíði, klára hönnun og fá teikningar 

samþykktar af Asco Viking. Einnig er mikilvægt skref þegar smíði á floti og 

færiböndum er lokið. Að lokum er helsta varðan að sjósetja frumgerðina.  

15.1 FRAMLEIÐSLUFERLIÐ 

Þegar fyrirtæki eru að hefja starfsemi er mikilvægt að eyða kröftum fyrirtækisins 

á sem hagkvæmastan hátt. Því þarf að meta hvað í framleiðsluferlinu er 

nauðsynlegt að hýsa hjá undirverktökum eða samstarfsaðilum, til að minnka 

fastan kostnað og halda fókus á það sem skapar samkeppnisforskot. Það þarf því 

að gefa sér góðan tíma í að skrá niður framleiðsluferlið og gott er að setja það fram 

á myndrænan hátt (Ársæll Valfells, e.d.).  

Asco Harvester ehf. hefur fest kaup í ýmsum búnaði sem þarf við smíði á Asco. Það 

var mat skipasmiða að hagkvæmara væri að senda völsun á floti til skipasmíðastöð 

Þorgeirs og Ellerts á Akranesi. Öll önnur stálsmíði fer fram í skipasmíðastöð Asco 

Harvester. Fyrstu skrefin í smíði snúa helst að stálsmíði, suðuvinnu og 

samsetningu. Þegar þeim er lokið er hægt að fara í sprautun á floti og húsi. Þegar 

líður á tekur við vinna við glussakerfi, rafmagnslagnir og innréttingar í stýrishús. 

Að lokum eru færibönd sett á og smíði meðfram því ásamt þeim búnaði sem á við 

tengdum slætti eða ruslasöfnun. Áður en Asco er sjósettur og prófaður er hann 

merktur og þrifinn.   

Framleiðsluferlið er langt og mikil handavinna. Huga þarf vel að þjálfun starfsfólks 

til að verkið sé unnið eftir gæðastöðlum fyrirtækisins. Gert er ráð fyrir að 

framleiða þrjár til fjórar vélar í einu, óháð tegundum. Með því skapast hagræðing 

í framleiðsluferlinu og kostnaði við framleiðslu. 
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16 NIÐURSTÖÐUR 

Tilgangur þessa verkefnis var að kanna rekstrargrundvöll Asco Harvester ehf. Til 

að meta umhverfi fyrirtækisins voru lagðar fram ýmsar greiningar og rannsóknir. 

Kveikjan að þessari viðskiptahugmynd voru núverandi aðstæður við þangslátt á 

Íslandi, sem við frekari athugun má sjá víða um heim. Þrátt fyrir að þangsláttur 

hafi verið stundaður svo lengi sem menn muna, þá hefur þróun á sláttuaðferðum 

ekki verið mikil. Handsláttur tíðkast enn, hér heima og víða erlendis. Í sumum 

tilfellum er erfitt að koma að tækjum til sláttar en einnig er ástæða þess að þróun 

þessa búnaðar hefur ekki verið nægilega hröð miðað við aukningu á slætti. Asco 

Harvester hefur þekkingu, reynslu og búnað til að herja á þennan markað. Þegar 

þetta verkefni er unnið er verið að klára smíði á frumgerð Asco Viking. Út frá 

sjósetningu og prófunum á henni mun koma betur í ljós þau tækifæri sem skapast.  

Í upphafi varð gerð greining á samkeppnisaðilum og fengin tilboð í ýmsa pramma 

sem líkjast Asco. Tekið var mið af verði samkeppnisaðila ásamt því að talað var við 

reynslubolta um smíði og þangskurð, við það urðu til ákveðnar forsendur fyrir 

útreikninga. Gerður var nákvæmur efnislisti út frá teikningum og fengið tilboð í 

helstu aðföng. Út frá þessari forvinnu urðu til þær forsendur sem notaðar eru í 

þessu verkefni. Miðað við þær forsendur er niðurstaða í rekstri jákvæð og 

eftirspurnin til staðar. Nettó núvirði greiðslustreymis er jákvætt um 32.203 þús. 

kr. og innri vextir tæpir 64%. Niðurstaða út frá þessum forsendum er því arðbær 

fyrir eigendur fyrirtækisins.  

Til að ná þessum árangri í rekstri fyrirtækisins er mikilvægt að halda vel utan um 

markaðsstarf. Uppbygging tekjumódels er næmt fyrir breytingum, enda stórar 

vélar sem skila háum tekjum en fjöldi seldra véla er ekki hár. Því þarf ekki miklar 

breytingar til að hafa mikil áhrif á tekjumódelið. Í niðurstöðu SVÓT-greiningar er 

helst að sjá að styrkur Asco Harvester liggur í þekkingu og reynslu. Tækifærin eru 

á ólíkum markaði og mikilvægt að nýta þau út frá þeim styrkleikum sem Asco 

Harvester hefur. Í upphafi var farið af stað með smíði á þangskurðarpramma, en 

með tímanum opnuðust hugmyndir af ýmsum tækifærum út frá notagildi Asco á 

ólíka hátt. Helstu veikleikar og ógnanir Asco Harvester eru skortur á fjármagni 
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sem getur haft áhrif á þær ógnanir sem eru til staðar. Því er mikilvægt að vera 

meðvitaður og finna leiðir til að ná inn fjármagni. 

Asco Harvester hefur frá upphafi haft til hliðsjónar viðskiptalíkan Osterwalder. 

Ýmist hefur það verið unnið út frá ákveðnum markaði eða starfseminni í heild. 

Þetta líkan er breytilegt og út frá vakna gjarnan hugmyndir að öðrum vinklum eða 

leiðum. Tækifæri Asco Harvester til að koma sér á markað eru ýmis. Fyrirtækið 

hefur talsverða sérstöðu og getur boðið viðskiptavinum sínum góð virðistilboð. 

Markaðurinn er ólíkur og hefur mismunandi þarfir, sérstaðan gefur því ákveðið 

tækifæri. Helstu aðgerðir eru að halda vel utan um markaðsstarf og tengslum við 

viðskiptavini ásamt því að huga vel að þróun Asco eða annara lausna til framtíðar. 

Helstu ytri áhrifaþættir eru lagalegir út frá hönnun og kröfum um sláttuaðferðir. 

Það eru einnig ákveðin tækifæri sem geta skapast með strangari lögum, út frá því 

að Asco er hannaður með aukið öryggi og sjóhæfni í huga. Ef horft er til nýtingu 

sjávarafurða þá er Asco einnig hannaður til að uppfylla nútímakröfur um 

sjálfbærni og betri umgengni við náttúru og sjávarföng.  

Í næmi-greiningu er hægt að sjá bæði það sem styrkir reksturinn og veikir. Óvissa 

út frá nokkrum þáttum er til staðar og gefur niðurstaða það einnig upp. Það sem 

hefur mest áhrif á nettó núvirði greiðsluflæðis næstu fimm ár, er sala á Asco. 

Yfirbyggingin gerir ráð fyrir að selja allt að níu báta og er núllpunkturinn sjö vélar 

þegar reksturinn er kominn vel af stað. Launakostnaður er einnig óvissuþáttur og 

nokkuð næmur fyrir breytingum ásamt kostnaði við íhluti, vöruþróun og sekki. 

Tekjur af leigu Asco eru ekki eins næmar og því minni hluti af tekjustreymi Asco 

Harvester. Ef horft er til þessara niðurstöðu er hægt að sjá að ekki má mikið út af 

bregða til að hafa áhrif á reksturinn. Ef vel er staðið að og undirbúningur góður 

getur Asco Harvester ehf. orðið farsælt fyrirtæki með mikla samkeppnishæfni á 

þessum mörkuðum.  
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17 LOKAORÐ 

Höfundur kom fyrst að verkefninu um mitt ár 2015. Frá þeim tíma hefur verkefnið 

fengið styrki og áhuga hér heima og erlendis. Ferlið hefur verið mjög áhugavert og 

lærdómsríkt ásamt því að opna áhugaverða framtíðarmöguleika. 

Frumkvöðlaumhverfið er spennandi vettvangur, lifandi, opinn og hraður. Það er 

því dýrmætt að fá tækifæri til að vinna verkefni tengdu því umhverfi sem maður 

hrærist í dags daglega.  

Ef Asco Harvester kemur til með að ná áhuga mögulegra viðskiptavina skapast 

mörg tækifæri til frekari þróunar í sjávarútvegi. Yfir þann tíma sem þetta verkefni 

er ritað komu upp ýmis vandamál í smíði og hönnun Asco. Þau vandamál geta 

orðið til þess að breyta þurfi ýmsum áætlunum til framtíðar. Í samtölum við aðila 

sem koma til að skoða og fræðast um verkefnið hafa einnig komið tækifæri, sem á 

sama tíma geta haft þau áhrif að áætlanir breytist til framtíðar. Það er því 

mikilvægt að vera meðvitaður um þessa næmni í verkefninu fyrir breytingum, 

hvort sem það tengist markaðnum, fjárhag, smíði eða hönnun Asco Harvester ehf. 

Á sama tíma og lokahönd var lögð á þetta verkefni var unnið að mikilvægri umsókn 

um Evrópustyrk. Var sú umsókn unnin af fagaðilum í Evrópu og gáfu þeir enn meiri 

sýn á hvað getur orðið og hvernig hægt er að komast þangað. Næstu skref hjá Asco 

Harvester ehf. er að sjósetja Sigra, frumgerð Asco Viking. Áhugavert verður að 

fylgjast með næstu skrefum og sjá hvernig þróun á fyrirtækinu verður í framhaldi 

af því. 

Að taka þátt í stofnun frumkvöðlafyrirtækis og sækja styrki því samhliða, með 

námi er mikill lærdómur og mun koma til með að nýtast bæði höfundi og 

fyrirtækinu til frambúðar. Mörg verkefni hafa verið unnin og fengið innsýn annara 

nemanda og kennara. Verkefnin hafa verið margþætt, tengd markaðnum, 

fjárhagnum og stjórnunaraðferðum. Þau hafa verið lítil og skemmtileg upp í það 

að vera veigamikil og krefjandi. Öll hafa þau skilið eftir sig betri innsýn og meiri 

skilning á viðfangsefninu. Það er mikilvægt fyrir frumkvöðul að geta talað um 

hugmyndina, hvernig á að útfæra hana og framkvæma. Samnemendur hafa því 

gengt mikilvægu hlutverki í gegnum öll þau verkefni sem hafa verið unnin, sem 
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eru grunnur að lokaverkefni þessu. Á þessu ferli hefur höfundur því þurft að 

tileinka sér að mynda sínar eigin skoðanir, taka tillit til annara, segja þær upphátt 

og standa með þeim.  
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