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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga BS-ritgerð við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinanda mínum, Ástu Dís Óladóttur, lektor við Háskóla Íslands, færi ég mínar innilegustu 

þakkir fyrir faglega aðstoð og góða leiðsögn. Fyrir yfirlestur og góð ráð vil ég þakka Björgu 

Birgisdóttur og Steinunni Gústavsdóttur. Einnig vil ég þakka þeim starfsmönnum þeirra 

fyrirtækja sem ég hafði samband við fyrir að gefa sér tíma til þess að svara þeim spurningum 

sem ég hafði. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn og tillitssemina í minn 

garð.  
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Útdráttur 

Undanfarin ár hafa áhyggjur mannsins af ofnýtingu auðlinda hafsins orðið til þess að mikil gróska 

hefur átt sér stað í nýsköpun tengdri hafinu og þá sérstaklega hér á landi. Samhliða þessari þróun 

hefur umræðan um jafnrétti kynjanna á vinnumarkaðinum aukist. Markmið þessarar ritgerðar var að 

finna þau fyrirtæki sem stunda nýsköpun tengda sjávarútveginum á Íslandi og kortleggja, ásamt því 

að skoða stöðu kvenna innan þeirra með tilliti til kynjaskiptingu æðstu stjórnenda og bera saman við 

kynjaskiptingu æðstu stjórnenda í sjávarútveginum heilt yfir. Sjávarútvegurinn hefur alltaf þótt 

karllæg atvinnugrein og kynjaskipting meðal æðstu stjórnenda innan hans er enn frekar ójöfn. Í 

þessari rannsókn var gögnum aflað í gegnum vefsíður fyrirtækja og í samskiptum við starfsmenn eftir 

því sem þurfti.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að það eru að minnsta kosti 71 fyrirtæki sem stunda nýsköpun 

tengda sjávarútveginum á Íslandi, flest þeirra starfa í tæknilausnum og líftækni og stór meirihluti 

þeirra er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu. Þá sýndu niðurstöður einnig að konur eru í minnihluta 

sem æðstu stjórnendur þessara fyrirtækja eða 27%, en þó hlutfallslega fleiri en í sjávarútvegi almennt. 

Eins eru konur í meirihluta í fyrirtækjum tengdum fæðubótarefnum og til jafns við karlmenn í 

líftæknifyrirtækjum. Loks mátti sjá að því yngri sem fyrirtækin eru, því hærra verður hlutfall kvenna í 

æðstu stjórn. Ljóst er að jafnrétti kynjanna er ekki enn náð en útlit er fyrir að þróunin sé á réttri leið.  
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1   Inngangur 

Allt frá landnámi hafa Íslendingar sótt sér fisk og hverskyns sjávarfang í hafið umhverfis landið 

og segja má að sjávarafurðir hafi haldið lífi í landanum á þeim tímum þegar uppskera og 

bústofn brugðust. Seinna fóru Íslendingar að flytja út fisk og erlend eftirspurn eftir íslenskum 

sjávarafurðum jókst. Sjávarútvegurinn varð að einni arðbærustu atvinnugrein Íslands sem  

skilaði sér svo í auknum hagvexti hér á landi (Jón Þ. Þór, 2002). Samhliða þessum miklu 

breytingum varð þörf á frekari starfskrafti og fóru því konur að streyma í störf tengd 

sjávarútvegi til að atvinnugreinin gæti haldið í við eftirspurnina. Verkaskipting kynjanna var 

þó skýr og sinntu konur almennt vinnslu í landi á meðan karlarnir sóttu sjóinn og gegndu 

stöðum æðstu stjórnenda (Sjávarútvegsráðuneytið, 2007). Þegar fiskistofnum í hafinu tók að 

fækka verulega eftir áratugi ofveiðis fóru menn að átta sig á því að auðlindir hafsins eru 

takmarkaðar og að nauðsynlegt væri að nýta þær betur. Til að sporna við ofveiði var sett á 

fiskveiðistjórnunarkerfi, betur þekkt sem kvótakerfið, sem virkaði þannig að bátar fengu 

ákveðinn kvóta eða ákveðið magn sem þeir máttu veiða (Þjóðhagsstofnun, e.d.). Síðan 

kvótakerfið var sett á tóku útgerðarfélögin að hætta að einblína einungis á það að veiða sem 

mest af fiski og fóru auk þess að einbeita sér að því að nýta aflann betur (Viðskiptaráð Íslands, 

2011). Samhliða því fóru rannsóknir í sjávarútveginum að stóraukast og mikil þróun hefur átt 

sér stað síðustu áratugi. Með aukinni nýsköpun og tækninýjungum hefur greinin orðið mun 

arðbærari en áður (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Rannsókn þessari er ætlað að skoða nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi á Íslandi. 

Rannsóknin eru tvíþætt. Fyrri hlutinn er að kortleggja fyrirtækin en með kortlagningu er átt 

við: Hversu mörg eru nýsköpunarfyrirtækin sem tengjast sjávarútveginum, hver tegund 

starfsemi þeirra er, hvar á landinu eru þau staðsett, hvenær þau voru stofnuð og hverjir eru 

það sem eiga þessi fyrirtæki og reka þau? Seinni hlutinn snýr að kynjaskiptingu æðstu 

stjórnenda og reynt verður að svara hvort að nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi séu ólík 

fyrirtækjum í sjávarútveginum að því leyti. Einnig er athugað hvort kyn æðsta stjórnanda sé 

ólíkt eftir tegund starfsemi og stofnári fyrirtækjanna. 
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2   Fræðileg umfjöllun 

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna hefur spáð talsverðri fólksfjölgun 

næstu áratugi og hefur lýst yfir áhyggjum af ágangi matvælaframleiðslu á náttúruauðlindir 

jarðar. Stofnunin hefur í því samhengi bent á mikilvægi nýsköpunar og sjálfbærni í 

matvælaframleiðslu fyrir komandi kynslóðir þar sem náttúruauðlindir fara þverrandi og 

nauðsynlegt er að nýta þær betur (FAO, 2009). 

Samhliða þróun nýsköpunar í sjávarútvegi hafa einnig verið áhyggjur af stöðu kvenna 

innan sjávarútvegsins og til eru rannsóknir sem benda til þess að hallað sé á konur þegar 

kemur að stjórnunarstöðum innan sjávarútvegarins (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna 

Pétursdóttir, 2018; Marta Einarsdóttir og Anna Soffía Víkingsdóttir, 2021). Hins vegar vantar 

yfirlit um stöðu kvenna í nýsköpunarfyrirtækjum tengd sjávarútvegi hérlendis því mögulegt 

er að nýsköpunarfyrirtæki séu eðlisólík almennari fyrirtækjum í sjávarútvegi. 

Í þessum hluta verður farið stuttlega yfir sögu sjávarútvegsins á Íslandi og hugtök 

honum tengd skilgreind í samræmi við þessa ritgerð. Næst verður nýsköpun í 

sjávarútveginum skoðuð og reynt að svara hvers vegna hún sé mikilvæg og bent á rannsóknir 

því til stuðnings. Í lokin verður staða kvenna í sjávarútveginum skoðuð út frá fyrirliggjandi 

upplýsingum og staða kvenna í nýsköpunarfyrirtækjum tengd sjávariðnaðinum ígrunduð. Á 

eftir þessum kafla verður aðferð við gagnaöflun og úrvinnslu útskýrð nánar. 

2.1   Sjávarútvegurinn á Íslandi 

Frá landnámi hafa Íslendingar aflað sér matar með því að sækja sér afurðir í hafið. 

Sjávarútvegurinn hafði þannig mikil áhrif á hvar byggðir þróuðust á landinu. Við hafið var 

meiri von um björg þegar harðnaði í ári. Því þótti eftirsóknarvert að vera sem næst því, þar 

sem reynsla manna sýndi að oft var hægt að treysta betur á sjávarafurðir en búskap og 

uppskeru. Á 13. öld fór fólksfjöldinn í Evrópu ört vaxandi og stórborgir tóku að myndast. 

Samhliða því jókst erlend eftirspurn eftir þurrkuðum fiski sem varð til þess að Íslendingar 

hófu útflutning á skreið. Skreiðarútflutningur var orðinn verulegur hluti útflutnings Íslendinga 

á 14. öld og hafði þá vægi sjávarútvegs í þjóðarbúskap Íslendinga aukist með tilheyrandi 
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áhrifum á hag þjóðarinnar. Sjávarútvegurinn á Íslandi varð samkeppnishæfur og viðskipti við 

önnur lönd blómstruðu. Þó má segja að á 17. öld hafi sjávarútvegurinn farið í ákveðna lægð 

þar sem hérlendis tók við einokun danskra kaupmanna. Það varð til þess að allur hagnaður 

af útflutningi fór úr landi. Þetta olli því að íslenska útgerðarmenn skorti allan hvata til að efla 

sjávarútveginn frekar. Það varð svo ekki fyrr en eftir að einokuninni lauk að nýtt tímabil 

framfara í sjávarútveginum hófst hérlendis (Árni Daníel Júlíusson og Jónas Jónsson, 2013; Jón 

Þ. Þór, 2002). 

Í byrjun 20. aldar urðu miklar umbreytingar í sögu sjávarútvegs á Íslandi þegar 

skipaflotinn varð vélvæddur og þar með jukust afköstin við fiskveiðar verulega. Þessari 

aukningu á afla fylgdu meiri umsvif fyrirtækja í landi sem tengd voru sjávarútveginum og 

hófst þar með nútímavæðing íslensks atvinnulífs (Jón Þ. Þór, 2003). Útflutningur á fiski jókst 

og varð sjávarútvegurinn að einni mikilvægustu atvinnugrein Íslendinga og grunnurinn að 

þeim mikla hagvexti sem hér varð (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005). Útgerðir 

kepptust um að veiða sem mestan fisk og stóð það yfir í áratugi með tilheyrandi ofveiði sem 

olli því að fiskistofnum tók að fækka allverulega. Þannig fóru menn að átta sig á því að 

auðlindir hafsins væru takmarkaðar og að svona gæti þetta ekki gengið fyrir sig mikið lengur 

(Viðskiptaráð Íslands, 2011). Árið 1984 var kvótakerfið sett á til þess að koma í veg fyrir 

ofveiði á íslenskum fiskistofnum með því að ákveða fyrir fram hversu mikið af hverri 

fisktegund var leyfilegt að veiða á hverju tímabili fyrir sig (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116, 

2006; Þjóðhagsstofnun, e.d.)   

2.2   Nýsköpun 

Efnahags- og framfarastofnunin (e. Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) skilgreinir nýsköpun sem innleiðingu nýrrar eða verulega endurbættrar 

vöru, þjónustu, aðferðar, markaðssetningar eða skipulag fyrirtækja (OECD, 2005, efnisgr. 

146). 

 Þau hráefni sem notuð eru til framleiðslu á afurðum og vörum eins og eldsneyti, 

fatnaði, byggingarefni og matvælum eru sótt í náttúruauðlindir jarðarinnar. Neysluhegðun 
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Vesturlandabúa er langt umfram það sem náttúruauðlindirnar geta staðið undir og staðan er 

orðin þannig að gengið er á þær hraðar en þær geta endurnýjað sig. Afleiðingar ofnýtingu 

náttúruauðlinda eru að verða sífellt augljósari í formi skógareyðingar, jarðvegseyðingar, 

fækkun tegunda í dýraríkinu og uppsöfnuðum koltvísýringi í andrúmsloftinu. Hið 

síðastnefnda leiðir til loftlagsbreytinga og meiri öfga í veðurfari. Loks má benda á að ofnotkun 

á náttúruauðlindum í dag er ógn við framtíðaröryggi jarðarbúa. (Wackernagel og Beyers, 

2019). Til þess að hægt sé að snúa þessari þróun við, verða verulegar breytingar í 

neysluhegðun og framleiðslu að eiga sér stað. Leggja þarf frekari áherslu á sjálfbæra nýtingu 

auðlinda svo nýting núverandi kynslóða spilli þeim ekki fyrir komandi kynslóðir (Brundtland, 

1987). Nýsköpun hefur stóru hlutverki að gegna þegar kemur að þessum áskorunum með því 

að koma með nýjar lausnir svo hægt sé að uppfylla þarfir viðskiptavina á hagkvæmari hátt 

fyrir umhverfið en áður. Mörg fyrirtæki hafa tileinkað sér sjálfbæra nýsköpun. En hún felur í 

sér að bæta vörur, þjónustu eða ferla fyrirtækis til þess að skapa langtíma umhverfis- og 

samfélagslegan ávinning og á sama tíma auka efnahagslegan hagnað fyrir fyrirtækin (Adams 

o.fl., 2016). 

 Í skýrslu Stjórnarráðsins um stefnu Íslands í nýsköpun til ársins 2030 sagði þáverandi 

iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, eftirfarandi: 

„Nýsköpun er ekki lúxus heldur nauðsyn. Nýsköpun er ekki aðeins grundvöllur efnahagslegrar 

velgengni heldur lykillinn að úrlausn stærstu viðfangsefna komandi áratuga.“ (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.-a, bls. 2).  

 Nýsköpun er undirstaða framfara í samfélaginu þar sem bætt tækni og aukin 

framleiðni eykur verðmætasköpun og velferð. Því er mikilvægt að leggja frekari áherslu á 

tæknilausnir og þróun nýrra aðferða (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). Íslensk stjórnvöld hafa 

markvisst stuðlað að aukinni nýsköpun hér á landi með hvötum eins og skattaívilnunum og 

með fjárstyrkjum, til dæmis í gegnum Tækniþróunarsjóð og Rannís til fyrirtækja sem stunda 

rannsóknir eða þróun með það að markmiði að leiða til nýrra afurða, aðferða og tækni eða 

annað sem fellur undir nýsköpun (Guðný Halldórsdóttir, 2021).  
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2.3   Nýsköpun í sjávarútveginum 

Fiskurinn í sjónum er verðmæt og á sama tíma viðkvæm náttúruauðlind. Rannsóknir sýna 

vísbendingar um gríðarlega minnkun fiskistofna vegna ofveiði. Þrátt fyrir þessar áhyggjur 

hefur veiði stóraukist á heimsvísu undanfarin áratug (de Mitcheson. o.fl., 2020; FAO, 2018; 

Mullon o.fl., 2005).  

Minnkun fiskistofna er líka að eiga sér stað á Íslandi. Samkvæmt mynd 1, sem unnin 

er úr gögnum frá Hagstofu Íslands má sjá áberandi lækkun í veiddum heildarafla frá árinu 

1997 til ársins 2020. 

 

Mynd 1 
Heildarafli í tonnum frá 1997 - 2020 

  

Athugasemd. Heimild: Hagstofa Íslands, 2022. 

 

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna áætlar að árið 2050 verði 

fólksfjöldi heimsins orðinn um 9.1 milljarður og talið er að auka þurfi matvælaframleiðslu um 

allt að 70% til að halda í við fjölgunina. Eins og matvæli eru framleidd í dag kæmi þessi aukning 

til með að ganga verulega á náttúruauðlindir jarðarinnar. Nú þegar eru uppi áhyggjur af 
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stórum hluta þeirra náttúruauðlinda sem nýttar eru til matvælaframleiðslu þar sem margar 

þeirra eru farnar að sýna merki um hnignun. Fiskurinn í hafinu er ein af þeim 

náttúruauðlindum sem sýnir alvarleg merki um slíka hnignun (FAO, 2009). Sem dæmi þá eru 

sumar tegundir bláuggatúnfisks í útrýmingarhættu (Collette o.fl., 2021), atlantshafsþorskur 

og ýsa með viðkvæma stöðu (Sobel, 1996a, 1996b) og þörf að fara að vernda loðnustofninn 

(Spring, 2021). Ljóst er að við þurfum að finna betri leið að sjálfbærari nýtingu sjávarafurða. 

Á tímabili var einungis sá hluti fisksins nýttur er þótti verðmætastur og var restinni fargað. 

Síðan kvótakerfið var sett á hefur sjávarútvegurinn á Íslandi einbeitt sér að því að nýta aflann 

betur og auka það verðmæti sem hægt er að fá úr hverjum fisk. Til að byrja með voru 

hliðarafurðirnar, en það eru allir hlutar fisksins fyrir utan flakið, aðallega nýttar til framleiðslu 

á ódýrum vörum eins og hakki og fiskimjöli. Slíkar afurðir leiddu þó ekki til mikilla 

verðmætaaukningar. En á undanförnum árum hefur tækniþróunin á þessu sviði vaxið hratt 

og með umtalsverðri vitundarvakningu, rannsóknarvinnu og dýpri skilningi á lífefnafræði, til 

að mynda eiginleikum fiskpróteina og lýsis hafa orðið til mjög verðmætar vörur úr 

hliðarafurðum sem stuðlað hefur að verulegri verðmætaaukningu og leitt til enn meiri 

hagnaðar innan geirans (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2016). 

Ísland hefur náð einstökum árangri í nýsköpun og tækniframförum í hinum ýmsu 

greinum sem tengjast sjávarútveginum og hefur þar á sumum sviðum alþjóðlega forystu 

(Sigurjón Arason o.fl., 2021). Sem dæmi um slíkt má nefna ræktun og vinnslu þörunga. Í 

þessari ritgerð verður ræktun og vinnsla á örþörungum skilgreind sem hluti af sjávariðnaði 

eins og hefð er fyrir hérlendis þó að örþörungar séu oftast unnir úr ferskvatni en ekki sjó. Það 

má segja að þörungar séu sannkölluð ofurfæða þar sem þeir innihalda fjölbreyttara og meira 

magn næringarefna, steinefna og vítamína en aðrar plöntur. Ræktun þeirra er mjög sjálfbær 

þar sem þeir þurfa ekki jarðveg, ferskt vatn eða áburð og þeir binda mikið magn koltvísýrings 

og auka þar með súrefnisbirgðir í andrúmsloftinu. Ásamt næringarríkum matvælum, má til 

dæmis vinna lífdísilolíu (biodiesel) og ýmsar verðmætar lífrænar afurðir úr þörungum og 

hefur markaðurinn fyrir þörunga farið ört vaxandi víða um heiminn. 
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Á Íslandi eru kjöraðstæður bæði fyrir öflun þörunga úr sjó og ræktun þeirra á landi 

þar sem hér er náttúruleg birta stóran hluta af árinu, ódýrt rafmagn, aðgangur að koldíoxíði 

frá jarðhitavirkjunum og náttúruleg vindkæling (Iðan, 2020; Stjórnarráð, e.d.-c). 

Hér á landi starfa þó nokkur fyrirtæki sem stunda nýsköpun á sviði þörungaræktunar. 

Má þar nefna MýSköpun á Mývatni sem stundar rannsóknir á þörungum, Bláa lónið 

heilsuvörur í Grindavík sem hafa þróað snyrtivörur úr þörungum og kísil, Marea í Reykjavík 

sem er að þróa niðurbrjótanlegar plastumbúðir úr íslenskum þara, SagaNatura í Hafnarfirði, 

Algalíf í Reykjanesbæ, Omega Algae í Hveragerði og Marinox og Hyndla í Reykjavík sem 

framleiða næringarrík fæðubótarefni úr þörungum en gert verður betri grein fyrir þessum 

fyrirtækjum í niðurstöðukafla. 

Annað dæmi um nýsköpunarfyrirtæki sem stundar sjálfbæra matvælaframleiðslu hér 

á landi er  landeldisfyrirtækið Matorka Í Grindavík. Matorka er með fiskeldisstöðvar upp á 

landi og menga því ekki sjóinn en fiskeldi á hafi úti geta truflað náttúruna og haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir lífríki sjávar (Matorka, 2022). Þetta er gott dæmi hvernig sum fyrirtæki eru 

að ekki bara að vinna að betri nýtingu á afla heldur einnig að leggja sitt að mörkum að minnka 

mengun og auka náttúruvernd. 

Þó mörg nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútveginum tengist vinnslu matvæla með þeim 

hætti sem hér hefur verið lýst, koma þau inn á ýmis önnur svið líka. Til dæmis á sviði líftækni 

fæðubótarefna, hugbúnaðar og tækni. 

Aðstæður og aðbúnaður fyrir nýsköpunarfyrirtæki tengdum sjávarútvegi hefur stóraukist 

undanfarin ár og á Íslenski Sjávarklasinn stóran þátt í því. Sjávarklasinn var stofnaður af Þóri 

Sigfússyni árið 2011 og hefur haft það að markmiði að auka samstarf milli frumkvöðla og 

fyrirtækja í sjávarútvegi og starfsemi honum tengdum. Árið 2021 eða tíu árum eftir stofnun 

Sjávarklasans hafði frumkvöðlafyrirtækjum tengd sjávarútveginum fjölgað um 150% og voru 

mörg af þessum fyrirtækjum einmitt stofnuð innan Sjávarklasans. Sjávarklasinn hefur lagt 

mikla áherslu á mikilvægi þess að fullvinna sjávarafurðir og hafa mörg íslensk fyrirtæki þróað 

hagkvæmar úrlausnir við fullnýtingu hliðarafurða. Ísland hefur staðið sig mun betur en aðrar 

þjóðir í þeim efnum en við erum að nýta um 80% af fiskinum á meðan þær þjóðir sem við 
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berum okkur saman við eru aðeins að nýta um helming hans. Sjávarklasinn vill sjá þessa tölu 

fara upp í 100% ásamt því að aðrar þjóðir geri einnig betur og stefnir Íslenski Sjávarklasinn að 

aukinni alþjóðlegri ráðgjöf í þeim efnum næstu árin (Íslenski Sjávarklasinn, 2021). 

Eins og sjá má er nýsköpun í sjávarútvegi að mörgu leyti ólík hefðbundnari 

sjávarútvegsfyrirtækjum og mætti jafnvel tala um byltingu. Oft hefur fjórða iðnbyltingin 

einmitt verið nefnd í sambandi við nýsköpun en hún vísar til þeirra tækniframfara og 

sjálfvirknivæðingar sem hefur átt sér stað á undanförnum árum og kemur til með eiga sér 

stað í framtíðinni. Iðnbyltingarnar eiga það sameiginlegt að geta bætt lífsgæði og samfélög. 

En í hvert sinn sem iðnbylting hefur átt sér stað hafa þó vaknað áhyggjur af þeim störfum 

sem kunna að verða úrelt vegna tækniframfara og þar með atvinnuleysi sem því fylgir. Á 

meðan sjálfvirknivæðingin skapar ný störf í tölvu og tæknigeiranum ásamt því að vera góð 

viðbót við vinnuaflið, auk þess að bæta framleiðni, þá fækkar hún á sama tíma öðrum 

störfum. Þau störf sem eiga það á hættu að verða úrelt vegna sjálfvirknivæðingarinnar eru 

þau störf sem fela í sér fastmótuð verkefni sem krefjast lítillar til miðlungs færni á borð við 

afgreiðslustörf, almenn skrifstofustörf og ýmis færibandavinna þar með talin fisksnyrting og 

önnur almenn fiskverkun. Þess má geta að konur hafa frekar valist í slík störf heldur en karlar 

og því hafa áhyggjur farið vaxandi um þau áhrif sem sjálfvirknivæðingin er að hafa á 

kvennastörf (Brussevich o.fl., 2019; Marta Einarsdóttir og Anna Soffía Víkingsdóttir, 2021; 

Wang og Siau, 2019). 

2.4   Staða kvenna í sjávarútvegi 

Sjávarútvegurinn hefur lengi verið talin karllæg atvinnugrein. Þó svo að löng hefð hefur verið 

fyrir atvinnuþátttöku kvenna í greininni þá hafa karlmenn gjarnan setið ofar í valdastiga 

sjávarútvegsins og þar af leiðandi verið meira áberandi í umræðu sem tengist 

sjávarútveginum. Lengi ríkti sú menning innan sjávarútvegsins að sum störf hentuðu konum 

einfaldlega betur heldur en körlum og öfugt. Í gegnum tíðina hafa því konur aðallega starfað 

við fiskvinnslu og við almenn skrifstofustörf á meðan karlar hafa að mestu sótt sjóinn og sinnt 

stöðu æðstu stjórnenda. Konur hafa því ekki verið áberandi í stjórnunarstörfum innan 
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greinarinnar (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018; Sjávarútvegsráðuneytið, 

2007). Mikil vitundarvakning hefur þó orðið um jafnræði kynjanna síðasta áratuginn og eru 

rannsóknir því tengdar orðnar margar. Sem dæmi eru vísbendingar um að kynræn fjölbreytni 

í stjórn fyrirtækja sé eitt af lykilatriðunum að velgengni þeirra (Turner, 2009).Þar að auki eru 

til rannsóknir sem tengja þátttöku kvenna í stjórn fyrirtækja sem stunda skógrækt og fiskveiði 

við sjálfbærari nýtingu náttúruauðlindanna (Leisher o.fl., 2016). 

Árið 2010 samþykkti Alþingi lög um kynjakvóta í stjórn félaga. Þar kemur fram að það 

skal tryggja að hlutfall hvors kyns í stjórn sé ekki lægra en 40% í þeim fyrirtækjum sem hafa 

að lágmarki 50 starfsmenn á ársgrundvelli (Lög um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum 

um einkahlutafélög nr. 13, 2010). Eftir að lög um kynjakvóta voru sett á þá hefur konum í 

stjórnunarstöðum innan sjávarútvegsins fjölgað (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 

2018). Ísland þykir standa framarlega í jafnrétti kynjanna og árið 2021 sat Ísland í efsta sæti 

á lista Alþjóðaefnahagsráðsins, World Economic Forum, yfir kynjajafnrétti, 12. árið í röð 

(World Economic Forum, 2021). Samt sem áður er staðan enn nokkuð ójöfn og því þörf á 

frekari rannsóknum og aðgerðum. 

Konur í sjávarútvegi (KIS) eru samtök sem stofnuð voru árið 2013 með það að 

markmiði að styrkja og efla konur í sjávarútvegi. Árið 2021 fengu samtökin rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri til þess að framkvæma rannsókn um stöðu kvenna í sjávarútvegi á 

Íslandi en undir sjávarútveginn fellur veiði, vinnsla, fiskeldi, stoðfyrirtæki, fullvinnslu og 

nýsköpunarfyrirtæki tengd sjávarútveginum ásamt öðrum fyrirtækjum sem þjónusta 

sjávarútveginn að miklu leyti. Í skýrslu KIS kom fram að hjá 65,2% fyrirtækjanna störfuðu 

konur við almenn skrifstofustörf og hjá aðeins 3,9% fyrirtækjanna unnu konur við vélar og 

vélgæslu. Þess má geta að með aukinni sjálfvirknivæðingu eru störf við vélar og vélgæslu talin 

vera að aukast en á sama tíma hefur almennum skrifstofustörfum nú þegar fækkað og er því 

haldið fram að sjálfvirknivæðingin komi til með að  leysa þau alveg af hólmi í framtíðinni. Því 

þykir áhugavert að í skýrslu KIS töldu 85,6% svarenda að sjálfvirknivæðingin væri ekki að hafa 

meiri áhrif á stöðu kvenna heldur en karla í sjávarútveginum. Í rannsókninni kom einnig fram 

að mun fleiri karlar en konur gegndu stöðu æðsta stjórnenda eða nánar tiltekið að í 68,4% 
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fyrirtækjanna var karl æðsti stjórnandi og í aðeins 16,6% þeirra sinnti kona stöðu æðsta 

stjórnenda (Brussevich o.fl., 2019; Marta Einarsdóttir og Anna Soffía Víkingsdóttir, 2021). Það 

lítur út fyrir að enn sé erfitt fyrir konur að vinna sig upp innan greinarinnar því svo virðist sem 

stór hluti þeirra kvenna sem háttsettar eru í sjávarútveginum komust í þá stöðu vegna 

ættartengsla við greinina (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018).  

Þrátt fyrir góða og ýtarlega úttekt á stöðu kvenna í sjávarútveginum, þá er nýsköpun 

tengd sjávarútveginum ekki sundurliðuð í skýrslunni eða skoðuð sérstaklega. Þótt ofangreint 

sýni að það sé kynjaskekkja í sjávarútveginum almennt, er enn óljóst hvort að hún sé öðruvísi 

innan nýsköpunarfyrirtækja tengdum sjávarútvegi. En það eru félög sem stofnuð eru með 

þeim tilgangi að vinna að nýsköpun tengdri sjávarútvegi. Sem dæmi má nefna þróun lyfja og 

snyrtivara úr hliðaraðfurðum, þróun tækja og hugbúnaðar sem tengjast meðal annars rekstri 

sjávarútvegsfyrirtækja, þróun nýrra leiða við fullnýtingu sjávarfanga og þróun umbúða og 

pakkninga. Í komandi köflum verður farið yfir þau nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi sem 

finna má á Íslandi ásamt því að skoða stöðu kynjanna innan þeirra. Þar að auki verður 

stuttlega gert grein fyrir þeim aðferðum sem lágu að baki gagnaöflun áður en niðurstöður 

verða útlistaðar.  
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3   Aðferð 

Markmið rannsóknar var að greina hvert umfang nýsköpunarfyrirtækja tengdum 

sjávarútveginum á Íslandi er, með tilliti til staðsetningar, hvað þau gera og hver kynjaskipting 

meðal æðstu stjórnanda er. Þá er markmið að niðurstöður geti nýst til að hafa ítarlegan 

gagnagrunn yfir þessi fyrirtæki en slíkt vantar hérlendis. Einnig geta niðurstöður um 

kynjaskiptingu æðstu stjórnenda nýst í áframhaldandi rannsóknum sem tengjast stöðu 

kvenna í sjávarútvegi.  

Rannsókn þessi byggir á blandaðri aðferðafræði. Hún er að hluta til egindleg uppá 

hvernig upplýsingum  var aflað í gegnum vefsíður, í tölvupóstssamskiptum og símtölum, og 

að hluta meigindleg þegar skoðuð var lýsandi tölfræði og munur milli kynja í æðstu 

stjórnunarstöðum. Þar sem reynt var að nálgast allt þýði er ekki beitt ályktunartölfræði. 

3.1.   Gagnaöflun og úrvinnsla 

Fyrsta skref í gagnaöflun var að ákveða hvaða fyrirtæki uppfylltu skilyrðin um að vera 

nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi og stuðst var við skilgreiningar sem finna má í fræðilegri 

umfjöllun hér að ofan. Einnig var ákveðið að flokka nýsköpunarfyrirtæki út frá eftirfarandi 

flokkum: Líftækni, hugbúnaður, matvælaframleiðsla, fæðubótarefni, landeldi, tæknilausnir, 

textíll og fræðsla. Flokkur var ákveðinn út frá því sem þótti mest eiga við út frá lýsingu á 

heimasíðu fyrirtækis en mögulega voru sum fyrirtæki sem gætu fallið í fleiri en einn flokk og 

var þá stuðst við þann sem átti betur við. Sem dæmi, fyrirtækið Marel er bæði tækni og 

hugbúnaðarfyrirtæki en ákveðið var að skilgreina það sem tæknilausnir þar sem það er meira 

áberandi í starfsemi þess. Eins voru fyrirtækin flokkuð út frá stofnári þeirra: Fyrirtæki stofnuð 

fyrir árið 1990, fyrirtæki stofnuð á árunum 1990 – 1999, fyrirtæki stofnuð á árunum 2000 – 

2009 og fyrirtæki stofnuð á árunum 2010 – 2021.  Ástæða þess að tímabilunum var skipt upp 

með þessum hætti er sú að þau fyrirtæki sem stofnuð voru fyrir 1990 voru fá og stofnárin 

spönnuðu frekar langt tímabil og því var öllum fyrirtækjunum sem stofnuð voru frá  1934 -

1989 sett í flokkinn fyrirtæki stofnuð fyrir árið 1990. Restinni af fyrirtækjunum var svo reynt 

að dreifa jafnt yfir hina flokkana. 
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Gagnaöflun stóð yfir frá tímabilinu 25. janúar 2022 til 30. apríl 2022. Leiðbeinandi 

höfundar benti á hvar best væri að leita og sendi tengil á lista yfir þau fyrirtæki sem hlotið 

höfðu viðurkenningu sjávarútvegisráðstefnunnar frá árinu 2011, skýrslu Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins um Stöðu og horfur í Íslenskum sjávarútvegi og fiskeldi, ásamt því 

að benda á heimasíðu Íslenska sjávarklasans. Á þessum stöðum var að finna stóran hluta 

þeirra fyrirtækja sem urðu fyrir valinu. Einnig var notast við leitarvélina Google til að finna 

fyrirtæki út frá leitarorðunum: „sjávarútvegur“ + „nýsköpun“.  Öll fyrirtæki sem voru í 

skýrslunni, listanum á heimasíðu Íslenska sjávarklasan og fundust á Google  voru síðan borin 

saman við áðurnefnd skilyrði. Af öllum þeim fyrirtækjum sem komu upp við leitina var 71 

fyrirtæki sem uppfylltu skilyrðin og voru sett á listann. Ekki er hægt að tryggja að öll fyrirtækin 

sem stunda nýsköpun tengda sjávarútveginum í raun hafi fundist við leitina en álykta má að 

fjöldi þeirra fyrirtækja sem skoðuð eru í rannsókn þessari komist nægilega nálægt 

heildarfjölda til að draga ályktanir um  niðurstöður.  Þó ber að geta þess að minnsta kosti tvö 

fyrirtæki sem virtust uppfylla skilyrðin voru hvorki með nægar upplýsingar á heimasíðu sinni 

né svöruðu tölvupósti og símtölum. Af þeim ástæðum voru þau fyrirtæki ekki með á 

listanum.  Einnig þarf að hafa í huga að þau fyrirtæki sem enduðu á listanum voru starfandi á 

þeim tíma sem gagnaöflun átti sér stað, sem gæti hafa breyst þegar þessi ritgerð var birt.  

Næst var unnið að því að finna eftirfarandi upplýsingar um fyrirtækin: 

1. Tegund fyrirtækis. 

2. Staðsetning. 

3. Stofnár. 

4. Stofnendur. 

5. Eigendur. 

6. Æðsti stjórnandi og kyn hans. 

7. Stutt lýsing á starfsemi fyrirtækis.  

Til að nálgast svör við ofangreindu var fyrst farið á vefsíðu fyrirtækis (lista yfir vefsíður 

fyrirtækja má finna í viðauka A). Ef þær upplýsingar voru ekki aðgengilegar þar, var sendur 

tölvupóstur á fyrirtæki eða hringt til að fá svör. Að auki voru upplýsingar um raunverulega 
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eigendur fyrirtækjanna sem ekki var getið á heimasíðum þeirra, sótt í fyrirtækjaskrá. Þegar 

upplýsingar voru fengnar annars staðar en getið er hér að ofan, eins og í fréttatilkynningum 

eða í umfjöllun á öðrum stað en frá fyrirtækinu sjálfu, er þess getið sérstaklega með vísun í 

þá heimild. Kyn æðstu stjórnenda voru greind út frá nöfnum þeirra og ef nafnið var erlent og 

kyn óljóst var stuðst við ljósmyndir af vefsíðu fyrirtækisins eða LinkedIn síðu einstaklings. 

Tekið skal fram að ekki var leitað frekar eftir því hvort þessir einstaklingar skilgreini sig sem 

annað kyn en karl- og kvenkyns.  

Eitthvað af fyrirtækjunum voru með starfsemi í fleiri en einum landshluta og ákveðið var 

að taka staðsetningu höfuðstöðva ef hún var tilgreind á heimasíðu fyrirtækisins, annars var 

notast við lögheimili samkvæmt fyrirtækjaskrá. Unnið var því aðeins með eina staðsetningu 

svo auðveldara væri að greina gögnin eftir staðsetningu.  

Öll gögn voru sett upp í Microsoft Excel og hlutföll reiknuð þar út fyrir töflur ásamt 

línuritum. Íslandskort með staðsetningu fyrirtækja var unnið í Microsoft PowerPoint. 
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4   Niðurstöður 

4.1.   Fyrirtæki í nýsköpun í sjávarútvegi á Íslandi 

Niðurstöður leiddu í ljós að á Íslandi starfa að minnsta kosti 71 fyrirtæki sem skilgreina má 

sem nýsköpun í sjávarútvegi og sjá má nöfn þeirra í töflu 1.  

 

Tafla 1 
Listi yfir nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi á Íslandi í apríl 2022 

Nöfn fyrirtækjanna. 
4fish ehf. Martak ehf. 
Akraborg ehf. Matorka ehf. 
Akthelia ehf. Micro-ryðfrí smíði ehf. 
Algalíf Iceland ehf. MýSköpun ehf. 
Ankeri ehf. Naust Marine ehf. 
Ankra ehf. Navis ehf. 
ArcanaBio ehf. Niceland Seafood Holding ehf. 
Bláa Lónið Heilsuvörur ehf. Nordic Fish Leather ehf. 
Borgarplast ehf. North Marine Ingredients ehf. 
Codland ehf. Omega Algae ehf. 
Controlant hf. Optitog ehf. 
Curio ehf. Pólar toghlerar ehf. 
Egersund Island ehf. Primex ehf. 
Ekkó ehf. Responsible foods ehf. 
Feed the Viking ehf. Sæbýli ehf. 
Fisheries Technologies. Sæplast Iceland ehf. 
Genís hf. SagaNatura ehf. 
Hafkalk ehf. Saltverk ehf. 
Hampiðjan hf. Skaginn 3X ehf. 
Haustak hf. SkipaSýn ehf. 
Hefring ehf. Stjörnu-Oddi hf. 
Hyndla ehf. Style Technology ehf. 
IceCare Health ehf. Taramar ehf. 
Íslensk hollusta ehf. Tempra ehf. 
Kælismiðjan Frost ehf. Thor Ice Chilling Solutions ehf. 
KAPP ehf. Track well hf. 
Kerecis hf. True Westfjords ehf. 
Lax-Inn ehf. Unbroken ehf.  
LearnCove ehf. Urta Islandica ehf. 
Lipid pharmaceuticals ehf. Vaki fiskeldiskerfi ehf. 
Lýsi hf. Valka ehf. 
Marea ehf. VAXA technologies Iceland ehf. 
Marel hf. Vélfag ehf. 
Margildi ehf. Wisefish ehf. 
Marine collagen ehf. Zymetech ehf. 
Marinox ehf.  
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Hér má sjá fyrirtækin ásamt lykilupplýsingum flokkuð eftir tegund starfsemi þeirra, 

þar sem fyrsti flokkurinn er með fæst fyrirtæki og síðasti flokkurinn með flest. Samantekt á 

niðurstöðunum má finna í kafla 4.2. 

4.1.1   Fræðsla 

Lax-Inn ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2021. 

Stofnendur: Sigurður Pétursson. 

Eigendur: Ingibjörg Valgeirsdóttir og Sigurður Pétursson. 

Æðsti stjórnandi: Sigurður Pétursson. 

Um fyrirtækið: Lax-inn er fræðslusetur þar sem lagt er áherslu á fræðslu um fiskeldi á 

Íslandi. Lýst er heildarferli frá hrogni til fisks og svo upp á disk neytenda. Sagt er frá 

úrræðum tengdum umhverfisaðstæðum í landeldi og sérstök áhersla er lögð á að kynna 

eldistækni íslenskra fyrirtækja. Tilgangur fræðslusetursins er til dæmis að vekja áhuga 

almennings á sjálfbærri matvælaframleiðslu og að gera upplýsingar um þá umhverfisþætti 

er tengjast fiskeldi aðgengilegri. 

 

4.1.2   Textíll 

Nordic Fish Leather ehf. 

Staðsetning: Kópavogur. 

Stofnár: 2019. 

Stofnendur: Hallveig Guðný Guðnadóttir og Hlynur Ársælsson. 

Eigendur: Hallveig Guðný Guðnadóttir og Hlynur Ársælsson. 

Æðsti stjórnandi: Hlynur Ársælsson. 

Um fyrirtækið: Nordic Fish Leather tekur þátt í fullnýtingu sjávarafurða með því að vinna að 

lausnum til að nýta fiskiroð í hágæða textílvöru sem nýtist bæði einstaklingum og stærri 

tískufyrirtækjum. 
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4.1.3   Landeldi 

Sæbýli ehf. 

Staðsetning: Eyrarbakki. 

Stofnár: 2007. 

Stofnendur: Kolbeinn Björnsson og Ásgeir Eiríkur Guðnason. 

Eigendur: Ásgeir Eiríkur Guðnason. 

Æðsti stjórnandi: Ásgeir Eiríkur Guðnason. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað landeldiskerfi sem ber heitið SustainCycle. 

Landeldiskerfið er lóðrétt og sérhannað fyrir japönsk sæeyru. Með því að hafa eldiskerfið 

lóðrétt verður fóðurnýting betri, meiri orkusparnaður og nýting landrýmis minni en hjá 

hefðbundnum eldisaðferðum. Eins stuðlar eldiskerfið að sjálfbærni og hefur jákvæð áhrif á 

náttúruna (Orkídea, 2021). 

 

Matorka ehf. 

Staðsetning: Kópavogur. 

Stofnár: 2012. 

Stofnendur: Sjöfn Sigurgísladóttir og Stefanía K. Karlsdóttir. 

Eigendur: Arnbjörn Ingimundarson, Frank Van Roest, Bjarni Kristján Þorvarðarson, Olav 

Ketilsson og Árni Páll Einarsson. 

Æðsti stjórnandi: Bjarni Thorvardarson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið stundar nýsköpun í fiskeldi á landi. Fiskurinn er alinn upp á 

meginlandinu í hreinu vatni sem er laust við sníkjudýr, eiturefni og hormón og er því þannig 

hægt að komast hjá því að menga sjóinn. Með þessari aðferð er einnig auðvelt að hafa fulla 

stjórn á mataræði fisksins.  

 

 



 

23 

 

4.1.4   Fæðubótarefni 

Ankra ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2013. 

Stofnendur: Hrönn Margrét Magnósdóttir og Kristín Ýr Pétursdóttir. 

Eigendur: Hrönn Margrét Magnúsdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Hrönn Margrét Magnúsdóttir. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið sérhæfir sig í hreinum og áhrifaríkum kollagen fæðubótaefnum 

og framleiða vörulínuna Feel Iceland. Kollagenið sem þau nota er framleitt úr íslensku 

fiskroði hjá kollagen framleiðanda í Kanada, sem býr yfir sérútbúnum tækjabúnaði til að ná 

fram bestu mögulegu gæðum. Þess má geta að orkudrykkurinn Collab er samstarfsverkefni 

Feel Iceland og Ölgerðarinnar.  

 

Hafkalk ehf. 

Staðsetning: Bíldudalur. 

Stofnár: 2000. 

Stofnendur: Jörundur Steinar Garðarsson. 

Eigendur: Jörundur Steinar Garðarsson og Jón Garðar Jörundsson. 

Æðsti stjórnandi: Jörundur Steinar Garðarsson. 

Um fyrirtækið: Þegar Hafkalk var stofnað árið 2000 þá var aðaláherslan á ræktun kræklings. 

Árið 2009 hóf fyrirtækið rekstur í núverandi mynd en það sérhæfir sig í  framleiðslu og sölu 

á hágæða fæðubótarefnum þar sem uppistaðan eru kalkþörungar úr Arnarfirði. Hafkalk 

leggur mikla áherslu á hámarksgæði og hreinleika vörunnar og notar einungis innihaldsefni í 

hæsta gæðaflokki fyrir allar framleiðsluvörur sínar.    
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IceCare Health ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2018. 

Stofnendur: Ólöf Rún Tryggvadóttir. 

Eigendur: Ólöf Rún Tryggvadóttir. 

Æðsti stjórnandi: Ólöf Rún Tryggvadóttir. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið framleiðir heilsuvörur/fæðubótarefni undir vörumerkinu Eylíf. 

Hugmyndina má rekja til þess að stofnandanum langaði til að setja saman þau hráefni sem 

framleidd eru á Íslandi frá hreinum, náttúrulegum og sjálfbærum auðlindum. 

Hráefnin: Kalkþörungar, Smáþörungar, Geo Silica kísill, Kollagen, Kítósan koma frá 

framleiðendum víða um land, framleiðsla varanna í Grenivík. 

 

4.1.5   Matvæli 

Akraborg ehf. 

Staðsetning: Akranes. 

Stofnár: 1989. 

Stofnendur: Jón Ragnarsson. 

Eigendur: Katrín Pétursdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Rolf Hákon Arnarson. 

Um fyrirtækið: Akraborg kaupir hliðarafurðir frá útgerðum, smábátum og 

slægingarstöðvum um land allt og þróar og framleiðir nýjar afurðir úr því. Mikil áhersla er 

lögð á fullnýtingu hráefnis og sjálfbærni. 

Akraborg hlaut fyrstu verðlaun árið 2020 hjá einu virtasta fagtímariti Frakklands á sviði 

sjávarafurða, fyrir þorskalifrarpaté sem Akraborg  framleiðir fyrir franska fyrirtækið 

Chancerelle (Guðjón Guðmundsson, 2020). 
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Feed the Viking 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2016. 

Stofnendur: Friðrik Guðjónsson. 

Eigendur: Friðrik Guðjónsson. 

Æðsti stjórnandi: Friðrik Guðjónsson. 

Um fyrirtækið: Starfsemi Feed the Viking er innblásin af fornri íslenskri matvælagerð en 

fyrirtækið beitir nútímalegum aðferðum við að varðveita gæði í afurðanna. En afurðirnar 

þeirra eru þurrkað íslenskt lamba- og nautakjöt ásamt harðfisk sem markaðsettur er sem 

fish jerky erlendis. 

 

Haustak hf. 

Staðsetning: Grindavík. 

Stofnár: 1999. 

Stofnendur: Þorbjörn hf. og Vísir hf. 

Eigendur: Pétur Hafsteinn Pálsson, Gunnar Tómasson, Eiríkur Tómasson og Gerður Sigríður 

Tómasdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Víkingur Þór Víkingsson 

Um fyrirtækið: Fyrirtækin Vísir og Þorbjörn stofnuðu Haustak til að stuðla að frekari nýtingu 

sjávarafurða. Fyrirtækið skapar nýjar vörur úr hliðarafurðum sem áður var hent. Með því að 

notast við hátt rakastig hefur Haustaki tekist að þurrka afurðir sínar án þess að þær missi 

bragð og næringargildi og hefur sú aðferð vakið áhuga erlendis. Fyrir utan hausaþurrkun 

stundar Haustak eftirtektarvert þróunarstarf. Fyrirtækið hefur til að mynda þróað aðferð til 

að vinna verðmæta olíu úr slógi sem áður fyrr var urðaður með tilheyrandi kostnaði. 
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Íslensk hollusta ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 2005. 

Stofnendur: Eyjólfur Friðgeirsson. 

Eigendur: Eyjólfur Friðgeirsson. 

Æðsti stjórnandi: Eyjólfur Friðgeirsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið var stofnað af líffræðingnum Eyjólfi Friðgeirssyni þegar hann hóf 

að finna nýjar leiðir til þess að nýta næringuna sem býr í hreinni náttúru landsins. Fyrirtækið 

einbeitir sér að framleiðslu og sölu á hollustusnakki eins og til dæmis ristaðan beltisþara, söl 

og stórþara.  

 

Responsible foods ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2019. 

Stofnendur: Holly Tasha Kristinsson. 

Eigendur: Holly Tasha Kristinsson. 

Æðsti stjórnandi: Holly Tasha Kristinsson. 

Um fyrirtækið: Responsible foods framleiða matvöruna Næra sem er poppað íslenskt nasl 

úr skyri og osti. Fyrirtækið vinnur nú einnig að því að þróa byltingarkennt fiskinasl úr fyrsta 

flokks íslensku sjávarfangi sem kemur til með að vera nánast lyktarlaust en fullt af fersku 

bragði.  

 

Saltverk ehf. 

Staðsetning: Ísafjörður. 

Stofnár: 2011. 

Stofnendur: Björn Jónsson. 

Eigendur: Björn Steinar Jónsson, Daníel Helgason og Jón Pálsson. 
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Æðsti stjórnandi: Björn Steinar Jónsson. 

Um fyrirtækið: Saltverk kom aftur með þá aldagömlu hefð að handvinna salt á Íslandi. Það 

er aðeins notast við jarðhita við saltverkunina, og þar af leiðandi skilur þurrkunarferlið ekki 

eftir sig neitt kolefnisspor. 

Fyrirtækið er með nokkrar saltvörur, eins og til dæmis birkireykt salt en þá er saltið þurrkað 

yfir birkireyk. Og Black lava salt, en þá er virkum kolum blandað við saltið. Það nýjasta er 

þarasalt, sem er salt blandað við ýmsar tegundir af þurrkuðum þara, sem vex við strandir 

Íslands. 

 

Urta islandica ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 2010. 

Stofnendur: Þóra Þórisdóttir. 

Eigendur: Þóra Þórisdóttir, Sigurður Magnússon, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Hólmfríður 

Þórisdóttir, Sigrún Birta Sigurðardóttir, Guðbjörg Lára Sigurðardóttir, Kolbeinn Lárus 

Sigurðsson og Þangbrandur Humi Sigurðsson. 

Æðsti stjórnandi: Þóra Þórisdóttir. 

Um fyrirtækið: Urta islandica hefur þróað, framleitt og selt nýstárlegar vörur unnar úr 

íslenskum jurtum, berjum, þara, salti og nú eru þau að bæta íslenskum jarðsjó í 

hráefnaflóruna. 

Nýja verkefnið snýst um að framleiða ferskt, bragðgott og steinefnaríkt sódavatn úr köldum 

jarðsjó, bæði hreinan og kolsýrðan. Fyrirtækið stefnir á að koma með drykki úr jarðsjó á 

markað með bragði af íslenskum villijurtum.  Urta islandica fær jarðsjóinn ískaldann og 

kristaltæran upp úr borholu, saltið er fjarlægt úr jarðsjónum, hlutfall steinefnanna stillt af, 

drykkurinn kolsýrður og loks settur á endurnýtanlegar glerflöskur. 
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4.1.6   Hugbúnaður 

Ankeri ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2016. 

Stofnendur: Leifur Arnar Kristjánsson og Kristinn Arnar Aspelund. 

Eigendur: Kristinn Aspelund og Leifur Arnar Kristjánsson. 

Æðsti stjórnandi: Kristinn Aspelund 

Um fyrirtækið: Ankeri þróaði hugbúnað sem tengir saman bæði hagsmuni eigenda og 

leigjenda skipa. Hugbúnaðurinn leiðir til betri upplýsingagjafar ásamt umhverfisvænni 

nýtingu skipaflotans. 

 

ArcanaBio ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2018. 

Stofnendur: Daníel Óskarsson, Kristján Gunnarsson og Dr. Andy McShea  

Eigendur: Kristján Már Gunnarsson. 

Æðsti stjórnandi: Kristján Már Gunnarsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað hugbúnað sem gerir rannsakendum í 

matvælaframleiðslu kleift að DNA-greina sjúkdóma og bakteríur í matvælum eins og 

sjávarafurðum, á mun fljótlegri og einfaldari hátt en áður hafði verið og stuðlar þar með að 

auknu matvælaöryggi.  

 

Controlant hf. 

Staðsetning: Kópavogur. 

Stofnár: 2005. 

Stofnendur: Gísli Herjólfsson, Trausti Þórmundsson, Erlingur Brynjúlfsson, Atli Þór 

Hannesson og Stefán Karlsson. 
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Eigendur: Ásthildur Margrét Otharsdóttir, Trausti Þórmundsson, Frosti Ólafsson, Kristín 

Friðgeirsdóttir og Jörgen Rugholm Jensen. 

Æðsti stjórnandi: Gísli Herjólfsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað hugbúnað eða þráðlausan skynjara sem vaktar 

hitastig lyfja og matvæla á meðan á flutningi stendur og getur þá komið í veg fyrir skemmdir 

og tryggir þar með öryggi sjúklinga og neytenda ásamt því að sporna við matarsóun.   

 

Fisheries Technologies ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2012. 

Stofnendur: Vilhjálmur Hallgrímsson. 

Eigendur: Vilhjálmur Hallgrímsson. 

Æðsti stjórnandi: Vilhjálmur Hallgrímsson. 

Um fyrirtækið: Fisheries Technologies eru sérfræðingar í upplýsingatækni og gagnastjórnun 

sem snertir á öllum þáttum nútíma sjávarútvegs, óháð fiskveiðistefnu. Fyrirtækið þróaði 

hugbúnaðinn Fisheries manager sem heldur utan um gagnasöfnun og eftirlit ásamt því að 

innihalda verkferla fyrir sjálfbæra og hagkvæma fiskveiði. 

 

Hefring ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2018. 

Stofnendur: Karl Birgir Björnsson, Björn Jónsson og Magnús Þór Jónsson. 

Eigendur: Björn Jónsson og Karl Birgir Björnsson. 

Æðsti stjórnandi: Karl Birgir Björnsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið þróaði hugbúnaðinn Hefring Marine, sem gerir skipstjórum og 

öðrum rekstraraðilum kleift að fylgjast með hraða báts, veðurfari og þá öldugangi í 

rauntíma. Þannig er hægt að auka öryggi, þægindi og skilvirkni um borð. Kerfið hjálpar til 
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við að draga úr tjónaáhættu og viðhaldsþörf og auka öryggi og tryggja aðgát. Eins skráir 

hugbúnaðurinn ferðasöguna. 

 

LearnCove ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2016. 

Stofnendur: Aðalheiður Hreinsdóttir og Hilmar Geir Eiðsson. 

Eigendur: Hilmar Geir Eiðsson og Ágúst Sindri Karlsson. 

Æðsti stjórnandi: Aðalheiður Hreinsdóttir. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið gerði skóla- og fræðslu hugbúnað sem einfaldar persónumiðað 

nám. Hugbúnaðurinn sem er auðveldur í notkun, gerir kennurum kleift að nýta tæknina við 

kennslu og mæta þörfum nemenda sinna ásamt því að deila verkefnum með öðrum 

kennurum (Rannís, 2020). Samkvæmt Sjávarklasanum sérhæfir LearnCove sig í fræðslu og 

þjálfunarlausnum fyrir sjávarútveginn (Nanna Ósk Jónsdóttir, 2022). 

 

Niceland Seafood Holding ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2008. 

Stofnendur: Heiða Kristín Helgadóttir og Oliver Luckett. 

Eigendur: Heiða Kristín Helgadóttir. 

Æðsti stjórnandi: Heiða Kristín Helgadóttir. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið þróaði notendavænan hugbúnað sem getir neytendum kleift að 

fylgjast með því hvaðan sjávarafurðir koma, hvernig þær voru fluttar og hvenær þær bárust 

söluaðila. Niceland Seafood leggur mikla áherslu á sjálfbærni við veiðar og útflutning ásamt 

því að bjóða viðskiptavinum sínum uppá að kaupa fisk beint af þeim á netinu. 

Markaðssvæði Niceland Seafood er í Bandaríkjunum. 
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Trackwell hf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 1996. 

Stofnendur: Bergur Þórisson, Kolbeinn Gunnarsson, Ingveldur Jónsdóttir, Sæmundur 

Þorsteinsson og Jón Benediktsson. 

Eigendur: Svanhvít Gunnarsdóttir og Eggert Claessen. 

Æðsti stjórnandi: Jón Ingi Björnsson. 

Um fyrirtækið: Trackwell sérhæfir sig í hugbúnaðargerð og leggur sérstaka áherslu á lausnir 

tengdum fjarskiptum og staðsetningatækni. Trackwell Maritime nýtist bæði útgerðum og 

yfirvöldum við stýringu skipa og umsjón fiskveiða. 

Sjávarútvegslausnirnar Trackwell VMS og Hafsýn eru notaðar út um allan heim. Hafsýn 

býður upp á lausnir fyrir veiðiskráningar og fleira. Trackwell VMS er fiskveiðieftirlitskerfi 

fyrir yfirvöld og eftirlitsstofnanir. 

 

Wisefish ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2007. 

Stofnendur: Friðrik Sigurðsson. 

Eigendur: Jónas Hagan Guðmundsson og Edward Macgillivray Schmidt. 

Æðsti stjórnandi: Jóhannes Helgi Guðjónsson. 

 Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað sérsniðna hugbúnaðarlausn sem hönnuð er til þess 

að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja. Með kerfinu ná fyrirtækin að stjórna öllum þáttum 

starfseminnar betur en hugbúnaðurinn tekur tillit til allra þátta virðiskeðjunnar, allt frá 

veiðum og verkun til sölu og dreifingar afurðanna. 
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4.1.7   Líftækni 

Akthelia ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2002. 

Stofnendur: Eiríkur Steingrímsson, Guðmundur H. Guðmundsson, Anna Birgitta Agerberth 

og Kurt Roger Strömberg. 

Eigendur: Ingi Björn Sigurðsson. 

Æðsti stjórnandi: Guðmundur H. Guðmundsson. 

Um fyrirtækið: Akthelia, sem byggir á samstarfi Háskóla Íslands og Karolinska Institutet í 

Stokkhólmi, einbeitir sé að því að þróa lyf sem eflir meðfæddar varnir líkamans til að berjast 

gegn skaðlegum sjúkdómum. 

 Samkvæmt skýrslu Íslenska sjávarklasans þá notast Akthelia við lyfjavirk peptíð sem eru 

meðal annars unnin úr fiskroði (Vilhjálmur Jens Árnason og Þór Sigfússon, 2011).  

 

Algalíf Iceland ehf 

Staðsetning: Reykjanesbær. 

Stofnár: 2012. 

Stofnendur: Kenneth Frode Goovaerts og Andres Kongsgaard Flaaten. 

Eigendur: Kenneth Frode Goovaerts Bern og Andres Kongsgaard Flaaten. 

(Sana Pharma Holding). 

Æðsti stjórnandi: Orri Björnsson. 

Um fyrirtækið: Algalíf ræktar örþörunga í hátækni vatnskerfum og vinnur úr þeim 

astaxanthín sem nýtt er í fæðubótarefni og snyrtivörur um allan heim. Markmið Algalíf er 

að aðstoða við að leysa þann næringarvanda sem blasir við komandi kynslóðum með því að 

þróa og framleiða sjálfbær hágæða hráefni úr örþörungum. 
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Bláa Lónið Heilsuvörur ehf. 

Staðsetning: Grindavík. 

Stofnár: 1996. 

Stofnendur: Grímur Karl Sæmundsen. 

Eigendur: Grímur Karl Sæmundsen. 

Æðsti stjórnandi: Grímur Karl Sæmundsen. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið, sem er dótturfélag Bláa lónsins hf., þróaði nýja „premium“ 

húðvörulínu undir vörumerkinu BL+. Vörulínan byggir á nýju Blue Lagoon innihaldsefni, BL+ 

COMPLEX, sem nýtir einkaleyfi Bláa lónsins  á þörungum og kísli, yfir 30 ára rannsóknir 

fyrirtækisins á jarðsjónum og nýsköpun í sjálfbærri þróun. 

 

Codland ehf. 

Staðsetning: Grindavík. 

Stofnár: 2012. 

Stofnendur:  Sjö fyrirtæki tengd sjávarútveginum komu að stofnun Codland innan 

Sjávarklasans. 

Eigendur: Heiðar Hrafn Eiríksson, Erla Ósk Wissler Pétursdóttir, Þór Sigfússon, Jóhann Vignir 

Gunnarsson og Andrew Jered Wissler. 

Æðsti stjórnandi: Tómas Þór Eiríksson. 

Um fyrirtækið: Codland er fyrsta fyrirtækið sem stofnað var innan Íslenska Sjávarklasans.  

Fyrirtækið þróar líftækniaðferðir til að vinna lífvirk efni úr slógi og hefur meðal annars 

þróað aðferðir til að vinna kollagen úr fiskroði. Codland setur stefnuna á að skapa 

hámarksverðmæti úr hverjum hluta fisksins. 
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Genís hf. 

Staðsetning: Siglufjörður. 

Stofnár: 2005. 

Stofnendur: Róbert Guðfinnsson. 

Eigendur: Sigurður Blöndal, Róbert Guðfinnsson, Jón Steinar Árnason, Vilhelm Már 

Guðmundsson og Hilmar Bragi Janusson. 

Æðsti stjórnandi: Róbert Guðfinnsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið er brautryðjandi í þróun kítínafleiða í lækningartilgangi og 

framleiðandi fæðubótarefnisins Benecta, sem er eitt af framsæknustu nýjungunum í 

náttúrulegum fæðubótarefnum á Íslandi. Fæðubótarefnið á að geta hjálpað til að draga úr 

hefðbundnum einkennum öldrunar eins og stífleika, verkjum og þreytu. 

 

Hyndla ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2019. 

Stofnendur: Guðrún Hallgrímsdóttir, Bjarni Grétar Bjarnason og Gestur Ólafsson. 

Eigendur: Guðrún Hallgrímsdóttir, Bjarni Grétar Bjarnason og Gestur Ólafsson. 

Æðsti stjórnandi: Guðrún Hallgrímsdóttir. 

Um fyrirtækið: Hyndla hefur stundað fjölbreyttar rannsóknir á ræktun stórþörunga á landi, 

aðallega klóblöðku, beltisþara og sölvum. Fyrirtækið hefur lagt mikla áherslu á að þróa 

aðferðir við að rækta klóblöðku í eldiskerjum upp á landi. En klóblaðka er rauðþörungur 

sem finnst aðeins við strendur Íslands. Fyrirtækið rannsakar, þróar og ræktar stórþörunga á 

Íslandi ásamt því að framleiða og markaðssetja afurðir úr þeim bæði hérlendis og erlendis. 

Enn fremur að kynna notkun stórþörunga til manneldis og hvers kyns vinnslu verðmætra 

lífvirkra efna úr þeim. 
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Kerecis hf. 

Staðsetning: Ísafjörður. 

Stofnár: 2010. 

Stofnendur: Guðmundur Fertram Sigurjónsson. 

Eigendur: Guðmundur Fertram Sigurjónsson. 

Æðsti stjórnandi: Guðmundur Fertram Sigurjónsson. 

Um fyrirtækið: Félagið hefur þróað sáraroðið Kerecis Omega3 SurgiBind sem unnið er úr 

þorski. Sáraroðið er lagt ofan í skaddaðan vef og vaxa þá heilbrigðar frumur líkamans inn í 

efnið og hefja þar uppbyggingu á nýjum líkamsvef á meðan efni Kerecis brotnar hægt niður. 

Þannig myndast ný húð undir sáraroðinu á meðan roðið sjálft leysist hægt upp. Kerecis er 

aðallega starfrækt í Bandaríkjunum en hefur einnig skrifstofur í Sviss.  Sú hugmynd 

stofnanda að nota þorskaroð til lækninga hefur vakið mikinn áhuga um heim allan og er 

orðið að þekktu alþjóðlegu vörumerki (Íslenski sjávarklasinn, 2021). 

 

Lipid pharmaceuticals ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2009. 

Stofnendur: Stofnað með samstarfi Háskóla Íslands og Lýsis hf. 

Eigendur: Þorsteinn Loftsson og Einar Stefánsson. 

Æðsti stjórnandi: Einar Stefánsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur í samstarfi við Lýsi hf. unnið að þróun hægðalyfs sem unnið 

er úr lýsi ásamt því að hafa gert á því klínískar tilraunir. Staða vörunnar þegar þetta er ritað 

er sú að hún sé nú komin mjög nálægt markaðssetningu (Rannís, 2021). 
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Lýsi hf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 1938. 

Stofnendur: Tryggvi Ólafsson og Þórður Ólafsson. 

Eigendur: Katrín Pétursdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Katrín Pétursdóttir. 

Um fyrirtækið: Lýsi hf. leggur áherslu á að vera leiðandi á sviði rannsókna og þróunar. 

Fyrirtækið hefur verið einstaklega  öflugt í rannsóknum seinustu áratugi, ásamt því að vera í 

samvinnu við lyfjaframleiðslufyrirtæki og rannsóknarstofnanir víða um heim. 

 

Marea ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2020. 

Stofnendur: Julie Encausse, Edda Björk Bolladóttir og Eydís Sigurðardóttir Schiöth 

Eigendur: Julie Encausse. 

Æðsti stjórnandi: Julie Encausse. 

Um fyrirtækið: Nýsköpunarfyrirtæki sem er að þróa lífplastefni úr íslenskum þara sem ber 

nafnið Þaraplast. Markmiðið er að framleiða sterkt og niðurbrjótanlegt efni sem getur 

komið í stað einnota plasts. 

 

Margildi ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2009. 

Stofnendur: Snorri Hreggviðsson. 

Eigendur: Snorri Hreggviðsson og Olga Björk Guðmundsdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Snorri Hreggviðsson. 
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Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað nýja vinnsluaðferð, sem kallast hraðkaldhreinsun, 

sem gerir það að verkum að hægt sé að kaldhreinsa lýsi úr uppsjávarfiskum til manneldis.  

Síldarlýsið frá Margildi hlaut Superior Taste Award matvælagæðaverðlaunin árið 2017. 

 

Marine collagen ehf. 

Staðsetning: Grindavík. 

Stofnár: 2013. 

Stofnendur: Codland ehf. 

Eigendur: Brim hf., Samherji hf., Vísir hf., Þorbjörn hf. og Juncá Gelatines. 

Æðsti stjórnandi: Erla Ósk Pétursdóttir. 

Um fyrirtækið: Félagið var stofnað af Codland ehf. sem sérhæfir sig í að auka verðmæti 

vannýttra sjávarafurða. Þau fjögur útgerðarfélög sem eiga Marine Collagen skaffa 

fyrirtækinu hráefnin úr vinnslum sínum. Marine Collagen hefur sérhæft sig í að fullnýta 

sjávarafurðir og framleiðir nú gelatín og vatnsrofið kollagen úr þorskroði. 

  

Marinox ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2011. 

Stofnendur: Hörður Guðjón Kristinsson. 

Eigendur: Hörður Guðjón Kristinsson og Stephen John Farrow. 

Æðsti stjórnandi: Brynhildur Ingvarsdóttir. 

Um fyrirtækið: Marinox sérhæfir sig í vinnslu lífvirkra efna úr stórþörungum, sem byggir á 

umfangsmiklum rannsóknum á eiginleikum þörunganna og klíniskum tilraunum. Þess má 

geta að snyrtivörumerkið Una skincare er frá Marinox. 

 

 

 

 



 

38 

 

MýSköpun ehf. 

Staðsetning: Mývatn. 

Stofnár: 2013. 

Stofnendur: Hjörleifur Einarsson. 

Eigendur: Hjörleifur Einarsson, Skútustaðahreppur, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. 

Æðsti stjórnandi: Arnheiður Rán Almarsdóttir 

Um fyrirtækið: MýSköpun ætlar sér að verða leiðandi í ræktun þörunga og framleiðslu á 

lífefnum úr þeim ásamt því að nýta þær auka afurðir sem verða til í framleiðsluferlinu 

(Landsvirkjun, 2020). 

 

North Marine Ingredients ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2005. 

Stofnendur: Bergur Benediktsson. 

Eigendur: Bergur Benediktsson og Leifur Arnar Arason. 

Æðsti stjórnandi: Bergur Benediktsson. 

Um fyrirtækið: North Marine Ingredients sérhæfir sig í betri nýtingu hliðarafurða úr 

sjávarfangi með notkun kuldvirkra ensíma sem unnin eru úr þorski. Aðferðin byggir á 

rannsóknum Norðurs ehf sem stofnað var 1999. 

Ensímin brjóta niður prótein, þannig að hægt sé að skilja þau frá föstu efni eins og beinum 

eða skeljum. Með þessari aðferð framleiðir fyrirtækið bragðefni úr fisk- og skelfiskafurðum 

sem eru annars illa eða jafnvel ekkert nýttar. 
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Omega Algae ehf. 

Staðsetning: Hveragerði. 

Stofnár: 2013. 

Stofnendur: Christiaan Leenders ásamt fjórum öðrum ónafngreindum. 

Eigendur: Christiaan Leenders. 

Æðsti stjórnandi: Christiaan Leenders. 

Um fyrirtækið: Omega Algae hefur þróað kerfi til að hámarka nýtingu auðlinda 

náttúrunnar. Notast er við jarðvarma til ræktunar á örþörungum og er framleitt úr þeim 

hágæða hráefni fyrir fóður-, matvæla- og lyfjaiðnaðinn. Megináhersla Omega Algae er að 

vera fær um að takast á við þær áskoranir sem næringarþörf framtíðarinnar kann að færa 

okkur. 

 

Primex ehf. 

Staðsetning: Siglufjörður. 

Stofnár: 1997. 

Stofnendur: Genís hf., Rammi hf., og SR-Mjöl hf. 

Eigendur: Ólafur Helgi Marteinsson, Unnar Már Pétursson og Gunnar Sigvaldason. 

Æðsti stjórnandi: Sigríður V. Vigfúsdóttir. 

Um fyrirtækið: Primex er leiðandi á alþjóðavettvangi á sviði rannsókna og framleiðslu á 

kítósani, sem unnið er úr rækjuskel. En það var áður vannýtt aukaafurð. Fyrirtækið 

framleiðir einnig vörur sem innihalda kítósan og má þar nefna vörumerkin ChitoClear, 

LipoSan Ultra og SeaKlear.  
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SagaNatura ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 2014. 

Stofnendur: Sjöfn Sigurgísladóttir, Sigmundur Guðbjarnason, Steinþór Sigurðsson, Ævar 

Jóhannesson, Þráinn Þorvaldsson og Bændasamtök Íslands. 

Eigendur: Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, Björn Guðlaugur Aðalsteinsson, Sjöfn 

Sigurgísladóttir, Þórður Magnússon og Örn Valdimarsson. 

Æðsti stjórnandi: Lilja Karlsdóttir. 

Um fyrirtækið: SagaNatura er samruni félaganna SagaMedica ehf. og KeyNatura ehf. og 

ræktar nú örþörunga í þeim tilgangi að vinna úr þeim ofurfæðuna astaxanthin. 

Fyrirtækið hefur þróað og framleitt hágæða heilsuvörur úr astaxanthin og íslenskum 

lækningajurtum sem það selur undir sínu merki en er einnig að framleiða fyrir önnur 

fyrirtæki í heilsugeiranum. 

 

Taramar ehf. 

Staðsetning: Suðurnesjabær. 

Stofnár: 2010. 

Stofnendur: Guðrún Marteinsdóttir. 

Eigendur: Guðrún Marteinsdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Guðrún Marteinsdóttir. 

Um fyrirtækið: Taramar hefur unnið rannsóknir sínar í samstarfi við vísindamenn frá 

Háskóla Íslands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Tararmar hefur notað gagnreyndar 

rannsóknir til dæmis með frumulíkönum til að tryggja virkni vörunnar. Með þessari aðferð 

er því hægt að velja út þau efni sem reynast góð fyrir húðfrumur.  

Vörur fyrirtækisins eru lífvirkar og innihalda meðal annars íslenska þörunga og 

lækningajurtir. 
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True Westfjords ehf. 

Staðsetning: Bolungarvík. 

Stofnár: 2012. 

Stofnendur: Anna Sigríður Jónsdóttir, Birgitta Baldursdóttir og Sigrún Sigurðardóttir. 

Eigendur: Anna Sigríður Jörundsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir, Birgitta Baldursdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Birgitta Baldursdóttir 

Um fyrirtækið: Stofnendur fyrirtækisins vildu framleiða lýsi eins og gert var í gamla daga. Í 

samstarfi við MATÍS var hugmyndin þróuð í nokkur ár þar til þorskalýsið Dropi kom fyrst á 

markað á Íslandi árið 2015 en í dag er lýsið fáanlegt hjá söluaðilum út um allan heim. 

Dropi er eingöngu unninn úr ferskri þorsklifur og er framleiðslan byggð á fornri aðferð, en 

er þó framleidd á skemmri tíma en áður fyrr. Lágt hitastig er notað allt framleiðsluferlið og 

fer hitinn aldrei yfir 42°C. Við þetta lága hitastig viðhaldast náttúruleg vítamín og 

næringarefni og því flokkast Dropi sem jómfrúarolía og hráfæði. Fiskurinn er keyptur af 

fiskmarkaði, en hann er veiddur af dagróðrarbátum undan Vestfjarðarmiðum.  

 

Unbroken ehf. 

Staðsetning: Höfuðstöðvar í Hafnarfirði og verksmiðja í Noregi. 

Stofnár: 2019. 

Stofnendur: Steinar Kristjánsson og Jón Rúnar Halldórsson. 

Eigendur: Steinar Kristjánsson og Jón Rúnar Halldórsson. 

Æðsti stjórnandi: Steinar Kristjánsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað aðferð til þess að brjóta prótein fullkomlega niður í 

stakar amínósýrur með því að nota náttúruleg laxa ensím, og þar með líkja eftir 

meltingarkerfi mannsins og formelta próteinið. En þessi aðferð byggir á vinnu rússnesks 

vísindamanns sem vann að því að leysa það næringarvandamál sem hrjáði geimfara 

Sovétríkjanna. Meltingarfærin þurfa því ekki að eyða eins miklum tíma og orku við upptöku 

amínósýranna og komast þær því mjög hratt út í blóðrásina. Úr varð fæðubótarefnið 

Unbroken® sem að baki liggja klínískar rannsóknir og þegar varan hafði sannað sig innan 
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heilbrigðisgeirans, varð hún gríðarlega vinsæl meðal afreksíþróttafólks, enda líkamar þeirra 

eru oft undir gríðarlega miklu álagi þannig að hröð endurheimt nýtist þeim sérstaklega vel. 

Varan er unnin úr maga og afskurði sem fellur til af ferskum laxi. 

Fyrirtækið stundar stöðugar rannsóknir og þróun í dag og er til dæmis verið að skoða aðrar 

fiskitegundir og hvort sé hægt að nýta þær til þess að betrumbæta vöruna. 

 

VAXA technologies Iceland ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2017. 

Stofnendur: Isaacs Berzin. 

Eigendur: Mandy Nachbar og Unnsteinn Guðmundsson. 

Æðsti stjórnandi: Kristinn Hafliðason. 

Um fyrirtækið: Vaxa, sem áður bar heitið Algaennovation framleiðir næringarríka 

örþörunga með aðferðum sem eru þróaðar og aðlagaðar sérstaklega að þeim skilyrðum 

sem eru við Hellisheiðarvirkjun. En fyrirtækið nýtir orku frá Hellisheiðavirkjun við 

framleiðsluna. Í dag framleiðir Vaxa fóður úr smáþörungum ætlað til fiskeldis en fyrirtækið 

er að vinna að því að framleiða fæðubótarefni fyrir fólk sem kemur til með að vera ríkt af 

hágæða próteinum og Omega- 3 fitusýrum. 

 

Zymetech ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 1999. 

Stofnendur: Ágústa Guðmundsdóttir og Jón Bragi Bjarnason. 

Eigendur: Ann Therese Filmersson. 

Æðsti stjórnandi: Ásgeir Ásgeirsson. 

Um fyrirtækið: Zymetech hefur sérhæft sig í rannsóknum á virkni þorskensíma. Ensímin eru 

notuð í lækninga- og snyrtivörur sem fyrirtækið þróar, framleiðir og selur. Þess má geta að 

fyrsta vara fyrirtækisins, PENZIM húðvara sem kom á markað fyrir meira en 20 árum er enn 
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í sölu. Snyrtivöruframleiðendur hafa nýtt sér hráefni og þekkingu Zymetech við framleiðslu 

á eigin vörum. Sem dæmi má nefna Intercos, Nordic Skincare Company og ORF Líftækni. 

Árið 2012 kom fyrirtækið, í samvinnu með sænska líftæknifyrirtækinu Enzymatica, með 

vöruna ColdZyme á markað. Á vefsíðu fyrirtækisins er tekið fram að rannsóknir hafi sýnt að 

ColdZyme geti haft áhrif á veirur sem valda meðal annars kvefi og inflúensu og þar með 

talið veiruna sem veldur Covid-19.  

 

4.1.8   Tæknilausnir 

4fish ehf. 

Staðsetning: Grundarfjörður. 

Stofnár: 2014. 

Stofnendur: Unnsteinn Guðmundsson. 

Eigendur: Mansy Nachbar og Unnsteinn Guðmundsson. 

Æðsti stjórnandi: Unnsteinn Guðmundsson. 

Um fyrirtækið: Unnsteinn hannaði og framleiðir sporðskurðarvélina Tailcutter TC-100, sem 

sporðsker fisk fyrir flökun. Með tilkomu vélarinnar er unnt að leysa þekkt vandamál sem 

fylgir eldri vélum og takmarka galla við flökun og nýta þar með afurðina betur.  

 

Borgarplast ehf. 

Staðsetning: Mosfellsbær. 

Stofnár: 1971. 

Stofnendur: Guðni Þórðarson. 

Eigendur: Gunnar Páll Tryggvason. 

Æðsti stjórnandi: Matthías Matthíasson. 

Um fyrirtækið: Í sjávarútveginum er Borgarplast hvað þekktast fyrir framleiðslu á 

fiskikerjum og  frauðkössum fyrir ferskan fisk. Fyrirtækið leggur áherslu á vöruþróun, 

nýsköpun, endurvinnslu og ábyrga nýtingu. Borgarplast hefur verið í samstarfi við íslenska 
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fyrirtækið Pólar og framleiðir fyrir þá toghlera úr plasti, en þeim er ætlað að koma í staðin 

fyrir tréhlerana sem þykja heldur óhagkvæmir. 

 

Curio ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 2008. 

Stofnendur: Elliði Hreinsson. 

Eigendur: Marel hf. 

Æðsti stjórnandi: Elliði Hreinsson. 

Um fyrirtækið: Curio sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu fiskvinnsluvéla sem sinna hausun, 

flökun, roðflettingu og brýningu 

Tæknifólk og hönnuðir fyrirtækisins vinna stöðugt að því að bæta vélar sínar með það að 

markmiði að auka hraða þeirra og endingu ásamt því að auka nýtingu fisksins 

 

Egersund Island ehf. 

Staðsetning: Eskifjörður. 

Stofnár: 2004. 

Stofnendur: Stefán Ingvarsson og Egersund Group AS í Noregi.  

Eigendur: Hans Kristian Mong og Frode Teigen. 

Æðsti stjórnandi: Stefán Ingvarsson. 

Um fyrirtækið: Egersund Island í samvinnu við Egersund Group stundar stöðugar 

rannsóknir og þróun á veiðarfærum og veiðarfæragerð og þá helst uppsjávarveiðarfæri. 

Fyrirtækið vinnur að því að gera veiðarfærin þannig að þau skili betri afköstum, skili betri 

meðhöndlun á fiski og spari sem mest eldsneyti. Á síðastliðnum árum hefur fyrirtækið 

unnið að endurvinnslu ónýtra veiðarfæra í samstarfi við fyrirtækið Nofir sem sérhæfir sig í 

endurvinnslu. Egersund Island hefur einnig verið að vinna með öðrum tæknifyrirtækjum í 

greininni að upplýsingaöflun frá veiðarfærunum sjálfum til skipstjórnarmanna. 
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Ekkó ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2000. 

Stofnendur: Smári Jósafatsson. 

Eigendur: Smári Jósafatsson, Frosti Sigurjónsson, Jón Þ. Hilmarsson, Tennin ehf. og Inning 

ehf. 

Æðsti stjórnandi:  Smári Jósafatsson 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið sérhæfir sig í hönnun toghlera og kom með Ekkó toghlerana sem 

hafa nýja lögun sem þykja stýra hreyfingum þeirra betur. Hlerinn snertir sjaldan botn og 

hlífir því lífríkinu við sjávarbotninn. Ekkó hlerinn sparar eldsneyti og dregur úr kolefnisspori 

sjávarútvegs á Íslandi. 

 

Hampiðjan hf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 1934. 

Stofnendur: Stofnað af 13 manna hópi skipstjóra og vélstjóra. 

Eigendur: Hjörtur Valdemar Erlendsson. 

Æðsti stjórnandi: Hjörtur Valdemar Erlendsson. 

Um fyrirtækið: Hampiðjan á sér langa sögu og er eitt af stærstu veiðarfærafyrirtækjum 

heims ásamt því að hafa starfsstöðvar í fimm heimsálfum. Fyrirtækið er þekkt fyrir 

byltingarkenndar vörur og snjallar lausnir fyrir fiskveiðar og olíuiðnað, ásamt ýmsum 

útfærslum á ofurtógum sem talin eru sérstaklega sterk. 

 

KAPP ehf. 

Staðsetning: Kópavogur. 

Stofnár: 2007. 

Stofnendur: Freyr Friðriksson. 
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Eigendur: Freyr Friðriksson og Elfa Hrönn Valdimarsdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Freyr Friðriksson. 

Um fyrirtækið: Kapp hefur víðtæka þekkingu og reynslu af framleiðslu, sölu og þjónustu á 

þurrísvélum fyrir sjávarútveginn og annan iðnað. Það sem fyrirtækið hefur verið þekkt fyrir 

er meðal annars vökvaískerfið OptimICE sem  þykir vinsælt í sjávarútveginum.  

 

Kælismiðjan Frost ehf. 

Staðsetning: Akureyri. 

Stofnár: 1993. 

Stofnendur: Guðmundur H. Hannesson. 

Eigendur: Guðmundur H. Hannesson. 

Æðsti stjórnandi: : Guðmundur H. Hannesson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið vinnur að því að hanna og þróa ný kæli- og frystikerfi. 

Kælismiðjan Frost hefur í dag þjónustað flest allar þær stærstu fiskvinnslur landsins sem og 

fiskveiðibáta, bæði vinnslutogara og uppsjávarbáta. 

 

Marel hf. 

Staðsetning: Garðabær. 

Stofnár: 1983. 

Stofnendur: Rögnvaldur Ólafsson, Jón Þór Ólafsson, Pétur Jónsson og Tómas Ríkarðsson.  

Eigendur: Eyrir Invest hf. 

Æðsti stjórnandi: Árni Oddur Þórðarsson. 

Um fyrirtækið: Marel styður við framleiðslu á hágæða, öruggum og hagkvæmum 

matvælum með því að bjóða upp á tækjabúnað, kerfi, hugbúnað, lausnir og  þjónustu til 

kjöt- og fiskvinnslu. Kjarninn í starfsemi Marels er sjálfbærni og draga lausnir þeirra úr sóun 

á sama tíma og þær bæta afraksturinn. 
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Martak ehf. 

Staðsetning: Grindavík. 

Stofnár: 1986. 

Stofnendur: Ómar Ásgeirsson. 

Eigendur: Jón Ósmann Arason.  

Æðsti stjórnandi: Stefán Haukur Tryggvason. 

Um fyrirtækið: Aðal viðfangsefni Martaks er þróun og framleiðsla á tækjum og búnaði fyrir  

vinnslu sjáfarafurða ásamt því aðstoða sjávarútvegsfyrirtæki við það að auka framleiðni og 

framleiðslugæði. Fyrirtækið er með starfsstöðvar á Íslandi og erlendis. Einnig er það með 

umboðsmenn víða um heim.  

 

Micro-ryðfrí smíði ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 1996. 

Stofnendur: Sveinn Sigurðsson og Steinn Árni Ásgeirsson. 

Eigendur: Sveinn Sigurðsson og Steinn Árni Ásgeirsson. 

Æðsti stjórnandi: Gunnar Óli Sölvason. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hannar og smíðar ýmsar tegundir af fiskiþvottakörum og 

færiböndum fyrir sjávarútveginn. Ein af vörum þeirra er kæli-og blóðgunardrekinn sem á að 

tryggja góða blóðgun og kælingu en það er eitt af lykilatriðunum þegar kemur að ferskleika 

og geymsluþoli fisks. Nýsköpunin felst meðal annars í því að betrumbæta búnað með 

aukinni sjálfvirkni og skil á auknum gæðum hráefnis. 
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Naust Marine ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 1993. 

Stofnendur: Smári Hermannsson, Ásgeir Erling Gunnarsson, Snæbjörn Sveinsson og Haukur 

Þorsteinsson. 

Eigendur: Magnús V Snædal og Bjarni Þór Gunnlaugsson. 

Æðsti stjórnandi: Bjarni Þór Gunnlaugsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið þróaði og framleiddi sjálfvirka togvindukerfið ATW CatchControl 

(Automatic Trawl Winch). Naust Marine hefur í auknum mæli fengið þau verkefni að bæta 

þriðju togvindunni við í skip sem áður höfðu bara tvær vindur. Ávinningur þess að bæta við 

þriðju togvindunni er meiri afli og þar sem olíukostnaðurinn eykst lítið í samanburði við 

aukna veiði þá fæst meiri hagkvæmni. Fyrirtækið framleiðir einnig sjálfvirka kerfið AutoGen 

sem eykur vélarafl skrúfu og dregur úr olíunotkun og viðhaldsþörf. 

 

Navis ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2003.  

Stofnendur: Hjörtur Emilsson, Frímann A. Sturluson, Herbert Bjarnason og Agnar 

Erlingsson. 

Eigendur: : Hjörtur Emilsson, Einar Axel Kristinsson og Frímann A. Sturluson. 

Æðsti stjórnandi: Hjörtur Emilsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur annast nýhönnun á flestum gerðum skipa og fiskiskipa, 

ásamt því að sjá um breytingar á eldri skipum ásamt því að hanna vinnslulínur þeirra upp á 

nýtt. Nýjasti báturinn frá nýsköpunarteymi Navis gengur fyrir rafmagni og ber nafnið 

Magnea. Báturinn kemur til með að vera dýrari í smíðum en umtalvert ódýrari í rekstri en 

sambærilegir bátar, þar sem viðhaldskostnaðurinn kemur til með að vera minni og 

sparnaður í olíu verður um 60-100% (Ásgeir Ingvarsson, 2019). 
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Optitog ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2014. 

Stofnendur: Halla Jónsdóttir, Torfi Þórhallsson, Geir Guðmundsson og Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands. 

Eigendur: Kristján Leósson, Jón Oddur, Guðmundur Þórðarson, Einar Valur Kristjánsson og 

Halla Jónsdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Halla Jónsdóttir. 

Um fyrirtækið: Optitog þróaði umhverfisvænan og byltingarkenndan búnað fyrir 

rækjuveiðar sem skemmir ekki hafsbotninn. Auk þess hjálpar búnaðurinn við að draga úr 

eldsneytisnotkun við veiðar. 

 

Pólar toghlerar ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2003. 

Stofnendur: Atli Már Jósafatsson. 

Eigendur: Andrea Þormar og Atli Már Jósafatsson. 

Æðsti stjórnandi: Atli Már Jósafatsson. 

Um fyrirtækið: Pólar toghlerar hafa sérhannað nýja og umhverfisvæna gerð toghlera úr 

endurnýtanlegu plasti. Markmið fyrirtækisins með plast toghlerunum er að draga úr 

beinum áhrifum veiðarfæranna á hafsbotninn og á sama tíma draga úr þeim plastúrgangi 

sem kemur frá sjávarútveginum í hafinu. 

 

Skaginn 3X ehf. 

Staðsetning: Akranes. 

Stofnár: 2014. 

Stofnendur: Ingólfur Árnason. 
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Eigendur: Petra Baader. 

Æðsti stjórnandi: Guðjón Ólafsson bráðabirgða forstjóri (Haraldur Guðjónsson, 2021). 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað nýjar lausnir fyrir matvælaiðnaðinn og þá sérstaklega 

fyrir sjávarútveginn. Skaginn 3x hefur sérhæft sig í kæli- og vinnslutækni. Fyrirtækið 

framleiðir meðal annars íslaus kælikerfi og alsjálfvirk lestarkerfi fyrir fiskveiðiskip. 

 

Skipasýn ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 1997. 

Stofnendur: Sævar Magnús Birgisson. 

Eigendur: Birgir Sævarsson og Sævar Magnús Birgisson. 

Æðsti stjórnandi: Sævar Birgisson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið sérhæfir sig í hönnun á fiskiskipum ásamt því að sinna 

breytingum og endurbyggingu á eldri skipum. Hönnun Skipasýnar er þekkt fyrir mikil afköst í 

veiði, áreiðanleika og hagræðingu kostnaðar á mörkuðum um heim allan. 

 

Stjörnu-Oddi hf. 

Staðsetning: Garðabær. 

Stofnár: 1985. 

Stofnendur: Sigmar Guðbjörnsson. 

Eigendur: Sigmar Guðbjörnsson og Jóhanna I Ástvaldsdóttir. 

Æðsti stjórnandi: Sigmar Guðbjörnsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á skynjurum sem sinna gagnasöfnun. 

Skynjararnir eru litlir og sterkir og eru meðal annars hugsaðir til rannsókna á dýrum í landi 

og í sjó. 
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Style Technology ehf. 

Staðsetning: Garðabær. 

Stofnár: 1996. 

Stofnendur: Magni Magnússon. 

Eigendur: Egill Þór Ragnarsson. 

Æðsti stjórnandi: Egill Þór Ragnarsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið býður upp á sjálfvirkar flokkunarlausnir fyrir uppsjávarfisk. Þessar 

sjálfvirku flokkunarlausnir byggja á háþróaðri og afar skilvirkri tækni fyrir uppsjávarvinnslu. 

Helstu kostir kerfisins eru hröð og nákvæm flokkunargeta, flokkun í allt að 12 mismunandi 

stærðarflokkum og skoðun á hverjum fiski með tilliti til stærðar, þyngdar og ástands með 

sjálfvirku Vision-based gæðaeftirliti. 

 

Sæplast Iceland ehf. 

Staðsetning: Dalvík. 

Stofnár: 1984. 

Stofnendur: Stofnað af Matthíasi Jakobssyni ásamt 15 öðrum. 

Eigendur: Daði Valdimarsson, Jason Kent Greene og Mark William Miles. 

Æðsti stjórnandi: Daði Valdimarsson. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur verið leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á 

margnota kerum úr 100% polyethylene, sem kallast PE ker og hefur nú þróað leið til að 

endurvinna kerin og endurnýtir þau aftur í framleiðslu á nýjum kerum. 

Sæplast hefur í samstarfi við lykilviðskiptavini komið á leigufyrirtæki og með því 

fyrirkomulagi næst mikið hagræði í nýtingu á margnota kerum. 

Sæplast hefur þróað byltingarkennda hönnun á kerum til flutninga á fiski, svokölluð 

tvíburaker, en þau ker eru hönnuð með það að markmiði að minnka umfang flutninga á 

tómum kerum, en þessi nýja lausn minnkar rúmmal tómra eininga um ca. 50-60%.  
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Þá hefur fyrirtækið einnig þróað nýlega lausn í ker sem notuð eru til að hreinsa skelfisk 

(krækling, hörpudisk, krabbadýr, humar o.fl.) af ýmsum toga, en þessi ker eru hönnuð með 

gegnumstreymi til að tryggja hreinsun og súrefnisríkt vatn og sjó.   

Sæplast hefur um nokkurt skeið verið í nánu samstarfi við Háskóla Íslands með það að 

markmiði að bæta meðferð á afla og auka virði sjávarafurða. 

 

Tempra ehf. 

Staðsetning: Hafnarfjörður. 

Stofnár: 2000. 

Stofnendur: Hannes Eyvindason og Páll Sigvaldsson. 

Eigendur: : Daði Valdimarsson, Jason Kent Greene og Mark William Miles. 

Æðsti stjórnandi: Magnús Bollason. 

Um fyrirtækið: Fyrirtækið hefur þróað EPS geymsluaðferðir fyrir ferskfiskútflutning en 

umbúðir úr EPS-efni, sem er 100% endurvinnanlegt eru einstaklega léttar þar sem þær eru 

98% loft og aðeins 2% plast. Þær einangra vel og eru sérstaklega sterkar miðað við þyngd, 

sem hentar vel þegar afurðir eru fluttar með flugi.  

 

Thor Ice Chilling Solutions ehf. 

Staðsetning: Reykjavík. 

Stofnár: 2002. 

Stofnendur: Þorsteinn Ingi Víglundsson. 

Eigendur: Þorsteinn Ingi Víglundsson. 

Æðsti stjórnandi: Þorsteinn Ingi Víglundsson. 

Um fyrirtækið: Thor Ice sérhæfir sig í þróun og framleiðslu á krapísvélum (slurry ice 

systems) og hraðkælitækjum fyrir ferskvörur. Þessi tækni dregur verulega úr vexti skaðlegra 

baktería og minnkar þar með matarsóun, eykur endingartíma afurða og tryggir að lokum 

matvælaöryggi fyrir neytendur. 
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Vaki fiskeldiskerfi ehf. 

Staðsetning: Kópavogur. 

Stofnár: 1986. 

Stofnendur: Hermann Kristjánsson. 

Eigendur: Brian Mark Beckley og Emily Dunn Throop. 

Æðsti stjórnandi: Benedikt Hálfdanarson. 

Um fyrirtækið: Vaki þróar og framleiðir hátæknibúnað fyrir fiskeldi og sjávarútveginn. 

Fyrirtækið leggur sérstaka áherslu á að iðnvæða fiskeldi. Helstu vörur Vaka eru fiskiteljarar, 

búnaður sem mælir stærð á eldisfiski, flokkarar, fóðurkerfi, dælur og aðrar vörur tengdar 

fiskeldi. Fyrirtækið hefur sterka stöðu á helstu mörkuðum og er öflugt í nýsköpun þar sem 

beitt er nýjustu tækni við myndgreiningu og tölvusjón. 

 

Valka ehf. 

Staðsetning: Kópavogur. 

Stofnár: 2003 

Stofnendur: Helgi Hjálmarsson. 

Eigendur: Helgi Hjálmarsson. 

Æðsti stjórnandi: Helgi Hjálmarsson. 

Um fyrirtækið: Valka sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu á hátæknibúnað og lausnum fyrir 

fiskvinnslu. Fyrirtækið nýtir tækniframfarir á sviði vinnslubúnaðar, hugbúnaðar og 

gervigreindar til að hámarka framleiðslu og nýtingu á sjávarafurðum.  

 

Vélfag ehf. 

Staðsetning: Akureyri. 

Stofnár: 1995. 

Stofnendur: Bjarmi Sigurðsson og Ólöf Ýr Lárusdóttir. 
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Eigendur: Bjarmi Sigurðsson og Ólöf Ýr Lárusdóttir og rússneska sjávarútvegsfyrirtækið 

Norebo. 

Æðsti stjórnandi: Ólöf Ýr Lárusdóttir. 

Um fyrirtækið: Vélfag er framsækið nýsköpunarfyrirtæki sem hannar og framleiðir 

heildarlausnir fyrir fiskvinnslur af öllum stærðargráðum. Fyrirtækið gerði árið 2021 samning 

við Tækniþróunarsjóð um fjármögnun á hönnun og þróun að nýrri gerð fiskvinnsluvéla. Um 

er að ræða tækni í einni fiskvinnsluvél sem ræður yfir mun meiri fullvinnslugetu en áður 

hefur þekkst. Nýja vélin kemur til með að gjörbylta fiskvinnslu eins og hún er í dag og mun 

framleiða verðmætari afurðir. 

4.2     Tegund starfsemi og staðsetning 

Á komandi blaðsíðum verða teknar saman helstu niðurstöður um fyrirtækin sem voru 

upptalin í kaflanum hér á undan.  

Niðurstöður um tegund starfsemi sýna að  lægsta  tíðnin er í textíl og í fræðslu þar 

sem aðeins er eitt fyrirtæki í hvorum flokk sem uppfyllti skilyrðin. Hæsta tíðnin er í 

tæknilausnum með 26 fyrirtæki og þar á eftir líftækni með 23.  Á mynd 2 má sjá niðurstöður 

flokkunar út frá fjölda í hverjum flokki fyrir sig.  

Mynd 2 
Skipting fyrirtækja eftir tegund starfsemi þeirra 
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Þegar staðsetning fyrirtækjanna var skoðuð kom í ljós að stór meirihluti þeirra er 

staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og að ekkert af þeim eru staðsett á norðurlandi vestra. Á 

mynd 3 má sjá staðsetningu fyrirtækja eftir landshlutum. 

Mynd 3 
Fjöldi nýsköpunarfyrirtækja í sjávarútveginum eftir landshlutum 

 

Athugasemd. Mynd eftir höfund byggð á korti frá Vemaps.com. Stærðarhlutföll hringja ekki hlutfallslega rétt 

og aðeins til viðmiðunar.  

4.3.   Kyn æðsta stjórnanda 

Niðurstöður sýna að kyn æðstu stjórnenda allra fyrirtækja í nýsköpun í sjávarútvegi var skipt 

þannig að konur voru æðstu stjórnendur í 19 fyrirtækjum af 71 eða um 27%. Eins og fram 

kom í fræðilegu umfjölluninni þá voru 16,6% æðstu stjórnenda konur í sjávarútveginum 

öllum. Þetta sýnir að nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi eru með hlutfallslega fleiri konur sem 
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æðstu stjórnendur heldur en í sjávarútveginum eins og hann leggur sig. Hlutfallið var þó ólíkt 

eftir tegund fyrirtækja og í töflu 2 má sjá hvernig konur sem æðstu stjórnendur voru einungis 

í meirihluta hjá fyrirtækjum sem framleiða fæðubótarefni og um helmingur æðstu stjórnenda 

í líftæknifyrirtækjum. Þess má geta að þar sem fyrirtækin í fæðubótariðnaðinum eru aðeins 

þrjú talsins og þyrfti ekki að bætast við nema eitt fyrirtæki til þess að kynjahlutföll æðstu 

stjórnenda myndu breytast umtalsvert. Eins, hjá fyrirtækjum í tæknilausnum þá myndi það 

ekki breyta miklu að skipta út einum karli fyrir eina konu sem æðsta stjórnanda og myndi 

hlutfallið haldast að mestu óbreytt.  

Tafla 2 
Hlutfall æðstu stjórnenda eftir kyni og tegund fyrirtækis 

Tegund fyrirtækis Kyn æðsta 
stjórnanda 

Fjöldi Hlutfall milli 
kynja 

Líftækni Konur 11 48% 

 Karlar 12 52% 

Hugbúnaður Konur 2 22% 

 Karlar 7 78% 

Matvæli Konur 2 33% 

 Karlar 4 67% 

Fæðubótarefni Konur 2 67% 

 Karlar 1 33% 

Landeldi Konur 0 0% 

 Karlar 2 100% 

Tæknilausnir Konur 2 8% 

 Karlar 24 92% 

Textíll Konur 0 0 
 Karlar 1 100% 

Fræðsla Konur 0 0% 
 Karlar 1 100% 

Alls Konur 19 27% 

 Karlar 52 73% 
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Í töflu 3 má sjá fjölda fyrirtækjanna sem stofnuð voru á hverju tímabili og hlutfall 

kvenna sem æðstu stjórnendur. Þegar hlutfall kvenna í stöðu æðsta stjórnanda var skoðað 

eftir stofnári má sjá að þau fyrirtæki sem stofnuð voru á árunum 2010 til 2021 hafa mun 

hærra hlutfall af konum sem æðsta stjórnanda heldur en þau fyrirtæki sem eldri eru. 

Tafla 3 
Hlutfall kvenna í stöðu æðstu stjórnenda eftir stofnári 

Stofnár Fjöldi fyrirtækja KK KVK Hlutfall kvenna 

Fyrir 1990 9 8 1 11% 

1990 - 1999 12 10 2 17% 

2000 - 2009 19 18 1 5% 

2010 - 2021 31 16 15 48% 

 

 Á mynd 4 má sjá myndrænt hvernig hlutur kvenna virðist vera að vænkast frá 2010 

til dagsins í dag þar konur sem eru að nálgast um helming æðstu stjórnenda hjá fyrirtækjum 

sem yngri eru. 

Mynd 4 
Línurit sem sýnir hvernig hlutfall kvenna breytist eftir tímabilum 

 

Athugasemd. Y-ás sýnir hlutfall kvenna sem æðstu stjórnendur nýsköpunarfyrirtækja í 

sjávarútveginum og X-ás sýnir tímabilin þar sem fyrirtækin voru stofnuð. 
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5   Umræða og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að finna þau fyrirtæki sem stunda nýsköpun tengda 

sjávarútveginum á Íslandi og reynt var að svara því hversu mörg þau eru, hvar á landinu þau 

eru staðsett, hverjir stofnuðu þau, hverjir eiga og hverjir reka fyrirtækin og hver starfsemi 

þeirra er. Eins var staða kvenna skoðuð með tilliti til kynjaskiptingar æðstu stjórnenda innan 

nýsköpunarfyrirtækjanna og borin saman við kynjaskiptingu æðstu stjórnenda í 

sjávarútveginum almennt. Í ljós kom að 71 fyrirtæki uppfyllti skilyrðin og eru flest þeirra í 

tæknigeiranum og líftæknigeiranum. Eins kom í ljós að langflest voru staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Þá sýndu niðurstöður að konur eru heilt yfir í minnihluta sem æðstu 

stjórnendur en það var þó misjafnt eftir tegund fyrirtækja og eftir því hvenær þau voru 

stofnuð. Niðurstöður benda einnig til þess að algengara er að konur séu æðstu stjórnendur í 

sjávarútvegsfyrirtæki ef það er einnig nýsköpunarfyrirtæki. 

Auðlindir jarðarinnar fara þverrandi og eiga það á hættu að eyðast jafnvel alveg vegna 

ágengi mannsins. Sú náttúruauðlind sem nýtt er með sem ósjálfbærasta hætti er fiskurinn í 

hafinu en hann er bæði ofveiddur og illa nýttur. Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna (MLSÞ) hefur sérstakar áhyggjur af stöðu fiskistofna hafsins og hafa biðlað til þjóða 

heims að efla nýsköpun og finna lausnir og nýjar leiðir til að stuðla að sjálfærri nýtingu 

auðlindarinnar (FAO, 2018). Ísland hefur staðið sig einstaklega vel í þeim efnum. Því má ætla 

að niðurstöðurnar séu að einhverju leyti fagnaðarefni þar sem hér á landi er fjölbreytt 

nýsköpunarstarf innan sjávarútvegarins og virðist nýskráning slíkra fyrirtækja hafa aukist 

síðustu ár. 

Í þessari rannsókn má sjá að þessum nýsköpunarfyrirtækjum tengdum 

sjávarútveginum voru 44% af þeim stofnuð frá árinu 2010. Síðustu ár hafa þau fyrirtæki sem 

vinna að fullnýtingu fisksins stóraukist og hafa nýsköpun og tækniframfarir orðið til þess að 

mikið af nýjum og byltingarkenndum vörum á borð við fæðubótarefni og lækningavörur úr 

hliðarafurðum fisksins hafa litið dagsins ljós. Eins hafa tækniframfarir tengdar veiði og vinnslu 

gert öflun sjávarafurða og vinnslu þeirra mun hagkvæmari og umhverfisvænni. Aðstæður á 
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Íslandi eru taldar einstaklega hentugar fyrir þörungaræktun, sem er sjálfbær, þarfnast ekki 

mikils landsvæðis og minnkar koltvíoxíð í andrúmsloftinu. Þörungarnir eru góð uppspretta 

næringar ásamt því að vera eftirsóknarvert hráefni í snyrtivörur.   

Það sem var áhugavert við niðurstöðurnar er varðar staðsetningu, er að mikill 

meirihluti fyrirtækjanna voru staðsett á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að algengt er að fólk 

tengi frekar landsbyggðina við sjávariðnaðinn. Það gæti verið vísbending um að eðli 

starfseminnar sé að breytast og að nálægð við hafið sé ekki endilega aðalatriðið núna eins og 

það var áður. Þrátt fyrir þetta mætti segja að það sé enn þá mikilvægt að reyna að halda 

sjávariðnaði áfram á landsbyggðinni. Þannig gæti til dæmis verið gjöfult að opna fleiri 

nýsköpunarmiðstöðvar á landsbyggðinni eins og Djúpið á Bolungarvík. Þar hafa orðið til góðar 

hugmyndir og verkefni eins og Mar Crisps sem er snakk búið til úr fiski en lítur út eins og 

kartöfluflögur. Eins væri áhugavert að skoða af hverju ekkert nýsköpunarfyrirtæki í 

sjávarútveginum var staðsett á Norðurlandi vestra og aðeins eitt á Austurlandi.  

Það sem kom á óvart varðandi stöðu kvenna var aðallega þrennt. Í fyrsta lagi, hlutfall 

fyrirtækja sem hafa konu sem æðsta stjórnanda almennt í sjávariðnaði er 16,6%  en hlutfall 

þeirra nýsköpunarfyrirtækja tengdum sjávariðnaðinum sem höfðu konu sem æðsta 

stjórnanda er 27%. Þetta gæti verið vegna þess að nýsköpunarfyrirtæki hafa annan blæ en 

almennt í sjávariðnaði sem þykir karllægari en nýsköpun almennt. Sem dæmi þá voru konur 

áberandi meðal sigurvegara í Gullegginu árið 2021 sem er keppni milli frumkvöðla sem sinna 

oft nýsköpun (Ólafur Arnarson, 2022) og því er hugsanlegt að nýsköpun sé meira aðlaðandi 

starfsvettvangur fyrir konur heldur en sjávarútvegurinn almennt. Eins er þátttaka kvenna í 

nýsköpun heilt yfir að aukast á heimsvísu (Nair, 2020). Í öðru lagi, þá voru konur sem æðstu 

stjórnendur til jafns við karla í líftæknifyrirtækjum og fyrirtækjum tengdum fæðubótarefnum 

en þær voru mjög fáar í tæknigeiranum. Það gæti verið áhugavert að rannsaka þetta betur 

og skoða hvort það sé eitthvað við tæknigeirann sem sé fráhrindandi fyrir konur eða hvort 

að ástæðan sé kerfislæg. Í þriðja lagi þá virðist vera að fyrirtæki sem eru nýrri af nálinni séu 

líklegri til að hafa konu sem æðsta stjórnanda og gæti það verið merki um að hlutirnir séu að 

færast til betri vegar.  
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Rannsókn þessi er með nokkrar takmarkanir. Fyrir það fyrsta þá er ekki útilokað að 

það séu fleiri fyrirtæki þarna úti sem falla undir nýsköpun tengda sjávarútveginum sem ekki 

voru skoðuð í þessari rannsókn, þótt reynt hafi verið að nálgast þau öll eftir bestu getu. Sem 

dæmi var að minnsta kosti eitt fyrirtæki sem höfundur veit að tengist nýsköpun en þar sem 

ekkert er nefnt um það á heimasíðu fyrirtækis og  ekki gekk að fá svör hjá fyrirtækinu um eðli 

nýsköpunarinnar var það ekki talið með. Þá telst einnig til takmarkana við þessa rannsókn 

hvað íslensk hugtök tengd sjávariðnaði og nýsköpun eru óljós og ekki hægt að ákveða með 

algjörri vissu og hlutbundnum hætti hvaða fyrirtæki skyldi telja með. Loks hefði verið 

gagnlegt að safna ítarlegri upplýsingum til dæmis með spurningalistum. Frekari rannsóknir 

síðar gætu nýtt lista þeirra fyrirtækja sem tekinn var saman í þessari rannsókn sem grunn 

fyrir fyrirlögn slíkra lista. Einnig gætu framtíðarrannsóknir skoðað stöðu kvenna í almennum 

störfum hjá nýsköpunarfyrirtækjum tengdum sjávarútvegi þar sem vísbendingar eru um að 

tækniframfarir sem fylgja nýsköpun og fjórðu iðnbyltingunni eru að bitna meira á almennum 

kvennastörfum (Brussevich o.fl., 2019). Loks væri áhugavert að taka eigindleg viðtöl við konur 

í stjórnunarstöðum í þessum fyrirtækjum og heyra þeirra sjónarhorn um hvaða hindranir 

gætu verið til staðar fyrir konur og hvernig hægt sé að yfirstíga þær.  

Að lokum er það ljóst út frá niðurstöðum að nýsköpun í sjávarútvegi á Íslandi hefur 

vaxið fiskur um hrygg síðasta áratug og ekkert lát virðist vera þar á og fyllsta ástæða til 

bjartsýni. Hins vegar, þrátt fyrir útlit þess efnis að hlutur kvenna í stjórnunarstöðum sé að 

bætast þá vantar enn talsvert þar upp á, sérstaklega í tæknifyrirtækjum og ætti það að vera 

verkefni komandi tíma.  
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Viðauki A 

Listi yfir fyrirtæki sem uppfylltu skilyrðin sem notuð voru í ritgerðinni og tengill á vefsíðu þeirra þar 

sem upplýsingar voru sóttar.  

Fyrirtæki Vefsíða 

4fish ehf. www.4fish.is  

Akraborg ehf. www.akraborg.is  

Akthelia ehf. www.akthelia.is  

Algalíf Iceland ehf. www.algalif.is  

Ankeri ehf. www.ankeri.net  

Ankra ehf. www.feeliceland.com  

ArcanaBio ehf. www.arcanabio.com  

Bláa Lónið Heilsuvörur ehf. www.skincare.bluelagoon.com  

Borgarplast ehf. www.borgarplast.is  

Codland ehf. www.codland.is  

Controlant hf. www.controlant.com  

Curio ehf. www.curio.is  

Egersund Island ehf. www.egersund.is  

Ekkó ehf. www.ekko.is  

Feed the Viking ehf. www.feedtheviking.com  

Fisheries Technologies ehf. www.fishtech.is  

Genís hf. www.genis.is  

Hafkalk ehf. www.hafkalk.is  

Hampiðjan hf. www.hampidjan.is  

Haustak hf. www.haustak.is  

Hefring ehf. www.hefringmarine.com  

Hyndla ehf. www.hyndla.is  

IceCare Health ehf. www.eylif.is  

Íslensk hollusta ehf. www.islenskhollusta.is  

KAPP ehf. www.kapp.is  

Kerecis hf. www.kerecis.com  

Kælismiðjan Frost ehf. www.frost.is  

Lax-Inn ehf. www.lax-inn.is  

LearnCove ehf. www.learncove.io  

Lipid pharmaceuticals ehf. Engin vefsíða 

Lýsi hf. www.lysi.is  

Marea ehf. www.marea.is  

Marel hf. www.marel.com  

Margildi ehf. www.margildi.is  

Marine collagen ehf. www.codlagen.com  
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68 

 

Marinox ehf. www.marionox.is  

Martak ehf. www.martak.com  

Matorka ehf. www.matorka.is  

Micro-ryðfrí smíði ehf. www.micro.is  

MýSköpun ehf. www.myskopun.wixsite.com  

Naust Marine ehf. www.naust.is  

Navis ehf. www.navis.is  

Niceland Seafood Holding ehf. www.nicelandseafood.com  

Nordic Fish Leather ehf. www.nordicfishleather.com  

North Marine Ingredients ehf. www.north.is  

Omega Algae ehf. www.omegaalgae.is  

Optitog ehf. www.optitog.com  

Pólar toghlerar ehf. www.polardoors.com  

Primex ehf. www.primex.is  

Responsible foods ehf. www.responsiblefoods.is  

SagaNatura ehf. www.saganatura.is  

Saltverk ehf. www.saltverk.com  

Skaginn 3X ehf. www.skaginn3x.com  

SkipaSýn ehf. www.skipasyn.is  

Stjörnu-Oddi hf. www.star-oddi.com  

Style Technology ehf. www.style.is  

Sæbýli ehf. Engin vefsíða 

Sæplast Iceland ehf. www.saeplast.com  

Taramar ehf. www.taramar.is  

Tempra ehf. www.tempra.is  

Thor Ice Chilling Solutions ehf. www.thorice.is  

Trackwell hf. www.trackwell.com  

True Westfjords ehf. www.dropi.com  

Unbroken ehf.  www.unbrokenrtr.com  

Urta islandica ehf. www.webshop.urta.is  

Vaki fiskeldiskerfi ehf. www.vakiiceland.is  

Valka ehf. www.valka.is  

VAXA technologies Iceland ehf www.vaxa.life  

Vélfag ehf. www.velfag.com  

Wisefish ehf. www.wisefish.com  

Zymetech ehf. www.enzymatica.se  
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