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Hvernig tengist sjávarútvegurinn?

140 félagsmenn

Veiðar

Vinnsla

Sala- og markaðssetning

Vöruþróun

Nýsköpun



Okkur ber skylda til að 
vernda og verja vistkerfi 
sjávar og gera ekkert 
sem spillt getur þeirri 
mynd að íslenskur 
sjávarútvegur sé 
ábyrgur og vistvænn og 
að afurðir hans séu 
hreinar og ómengaðar 

Umhverfisstefna SFS

Markmið



1. Vinna að því að viðhalda hreinu og heilnæmu 
hafsvæði umhverfis Ísland.

2. Stuðla að áframhaldandi sjálfbærri nýtingu 
auðlinda sjávar

3. Efla hafrannsóknir 

4. Upplýsa almenning um umhverfisáhrif 
útgerðarinnar og beita sér fyrir hagkvæmri 
orkunýtingu, vöktun umhverfisgæða, 
endurnýjanlegum orkugjöfum og berjast gegn 
mengun hafsins

5. Beita sér fyrir því að útbúnaður veiðarfæra leiði 
til góðrar nýtingar auðlinda sjávar.

Umhverfisstefna SFS



Stærsti einstaki styrktarðili að því að 

hreinsa fjörur um landið

Höfum stutt Bláa herinn og einstaka 

framtak sem snýr að fjöruborði allt í 

kringum landið 

Þátttakandi í hreinsun á Hornströndum

Að viðhalda hreinu og heilnæmu hafsvæði umhverfis ísland 



Stofnaðili Ábyrgra fiskveiða og ötull 
stuðningsaðili vottunar á sjálfbærum 
fiskveiðum við Íslandsstrendur

Neitum þátttöku í alþjóðasamningum þar sem 
farið er yfir sjálfbær mörk stofna 

Stofnvistfræðingur í fullri vinnu sem hefur 
sérþekkingu á málefninu

Enginn stofn á íslandi er ofveiddur

Að stuðla að áframhaldandi sjálfbærum veiðum kringum ísland



Stöðugt að ítreka mikilvægi hafrannsókna 

við stjórnvöld

Styrkjum Hrönn Egilsdóttur doktorsnema til 

rannsókna á súrnun sjávar 

Efla hafrannsóknir 



Stofnaðili að Oceana, umhverfissetri 

hafsins 

Bindum miklar vonir við áframhaldandi 

samstarf og upptöku verkefna í náinni 

framtíð

Upplýsa almenning um umhverfisáhrif, beita sér fyrir hagkvæmri orkunýtingu, vöktun 

umhverfisgæða, endurnýjanlegum orkugjöfum og berjast gegn mengun hafsins 



Lokun veiðisvæða sem ekki þola 

ákveðin veiðarfæri

Styðjum rannsóknir á mismunandi 

tegundum veiðarfæra og áhrif á 

hafsbotn og lífríki sjávar

Beita sér fyrir því að útbúnaður veiðarfæra leiði til góðrar nýtingar sjávarafurða 



Lög

Lög um úrgang 55/2003:
„Framleiðandi úrgangs: Hver sá er stundar starfsemi þar sem úrgangur fellur til, þ.e. 

upphaflegur framleiðandi úrgangs, eða hver sá sem stundar forvinnslu, blöndun eða aðra 

starfsemi sem veldur breytingum á eðli eða samsetningu þessa úrgangs.“

Lög um úrvinnslugjald 162/2002:
(2. gr.) „Úrgangur: Hvers kyns efni eða hlutir sem einstaklingar eða lögaðilar ákveða að 

losa sig við eða er gert að losa sig við á tiltekinn hátt og falla undir lög þessi.“

15. gr. um tilgang úrvinnslusjóðs:

„Úrvinnslusjóður skal með hagrænum hvötum koma upp skilvirku fyrirkomulagi á úrvinnslu 

úrgangs sem er tilkominn vegna vara sem falla undir lög þessi. Úrvinnslusjóður skal leitast 

við að skapa sem hagkvæmust skilyrði til úrvinnslu úrgangs. Úrvinnslusjóður semur við 

aðila um úrvinnslu úrgangs á grundvelli útboða eða verksamninga eftir því sem við á.“



Innflytjandi

Neta- og 

kaðlaframleiðandi

Veiðarfæragerð

Plastframleiðandi

Erlendur 

birgir

Erlendur 

birgir

Erlendur 

birgir

Innlend útgerð

Erlend útgerð

Ekki úrvinnslugjaldskyldur innflutingur eða framleiðsla

Úrvinnslugjald af innflutningi

Úrvinnslugjald af innlendri framleiðslu

Endurgreiðsla úrvinnslugjalds af útflutningi

Innheimta úrvinnslugjalds



Veiðarfæraflokkar

Staðan í dag 

• Net
– Þorskanet

– Grálúðunet

– Ýsu- og ufsanet

– Skötuselsnet

– Silunga- og kolanet

• Nætur
– Djúpnót

– Grunnnót

– Síldarnót

• Togveiðarfæri
– Botntroll

– Flottroll

– Snurvoð

• Lína
– Fyrir stærri báta

– Fyrir minni báta

• Handfæri



Grenndarstöðvar



Framtíðarsýn

Að allir hluteigandi 

komi að sameiginlegri 

stefnumótun með 

umhverfi hafsins að 

leiðarljósi

Hráefnisvinnsla – framleiðendur – dreifingaraðilar - notendur 



Takk fyrir


