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Dagskrá á Grindavíkurbásn-
um á Sjávarúvegssýningunni

Fimmtudagur kl. 12:00 - Matur og léttar veitingar. Sushi og annað
góðgæti frá Bláa Lóninu. Landsliðskokkar Bláa Lónsins notast við
hráefni frá Grindavík við matseldina.
Föstudagur kl. 13:00 - Matur og léttar veitingar. Sushi og annað
góðgæti frá Bláa Lóninu. Landsliðskokkar Bláa Lónsins notast við
hráefni frá Grindavík við matseldina.
Laugardagur kl. 13:00 - Matur og léttar veitingar. Sushi og annað
góðgæti frá Bláa Lóninu. Landsliðskokkar Bláa Lónsins notast við
hráefni frá Grindavík við matseldina.

Events schedule for
Grindavík’s stand

Thursday at 12:00 PM – Gourmet food and light refreshments.
Sushi and other delicatessens from the kitchen of the Blue Lagoon.
The chefs who are also members of the Icelandic national culinary
team will use ingredients from Grindavík in their cooking.
Friday at 13:00 PM - Gourmet food and light refreshments. Sushi
and other delicatessens from the kitchen of the Blue Lagoon. The
chefs who are also members of the Icelandic national culinary team
will use ingredients from Grindavík in their cooking.
Saturday at 13:00 PM - Gourmet food and light refreshments.
Sushi and other delicatessens from the kitchen of the Blue Lagoon.
The chefs who are also members of the Icelandic national culinary
team will use ingredients from Grindavík in their cooking.

.

GRINDAVÍKURHÖFN
ÖRUGG HÖFN – GÓÐ ÞJÓNUSTA

Hjá okkur í Grindavík snýst lífið um sjávarútveg. Við hvetjum
þig til að koma á básinn okkar til að kynna þér framsækna
hafnarstarfsemi og þjónustu við fiskiskip í fremstu röð.
Kynntu þér þau fjölmörgu og kraftmiklu fyrirtæki hér í
Grindavík sem þjónusta sjávarútveginn og hafa
blómstrað og dafnað undanfarin ár, s.s. veiðfæragerðir og
þjónustur, vélsmiðjur, rafverktakar, löndunarþjónustur,
fiskmarkaðir og beitusölufyrirtæki. Hér eru nýsköpunarfyrir-
tæki sem eru í fararbroddi á sínu sviði, t.d. í þróun og fram-
leiðslu á lausnum og búnaði til vinnslu skelfiskafurða.
Öflug flutningaþjónusta er til staðar í Grindavík sem
þjónustar sjávarútveginn landshorna á milli. Hér starfar einnig
Fisktækniskólinn sem hefur að markmiði að auka þekkingu
og sérhæfingu í greininni.
Fiskveiðiárið 2014/2015 er Grindavíkurhöfn með næst
mestar aflaheimildir af öllum heimahöfnum landsins.
Útflutningsverðmæti þess afla sem landað er árlega er um 25
milljarðar.
Vertu velkomin(n) í kjarna íslenska sjávarútvegsins, í
Grindavík.

THE HARBOUR OF
GRINDAVÍK
SAVE HARBOUR – QUALITY SERVICES

In the town of Grindavík we live and breathe fish.
We encourage you to visit our stand to learn about our
progressive harbour operations and our cutting-edge fishing
vessel services.
Come and familiarize yourself with the numerous and
powerful companies of Grindavík that service the fish-
ing industry and have been thriving and growing over
the last few years. Amongst those are fishing gear produc-
ers, machine workshops, electricians, landing service, fish
markets, and bait sellers. Grindavík also has up-and-coming
innovative enterprises that are leaders in their fields.
Logistic services in Grindavík are very reliable and fast. They
provide the fishing industry transportation to every corner of
Iceland. In Grindavík we also have the Icelandic College of
Fisheries which aims to increase the level of knowledge and
specialization in the field.
We welcome you to Grindavík, the heart of the Icelandic
fishing industry.

Landsliðskokkarnir Þráinn og Viktor í Bláa Lóninu.



Fiskmarkaður Suðurnesja

H40

Hér finnur þú okkur
Here you can find us

GRINDAVÍKURBÁSINN 
GRINDAVÍK´S STAND

H40



Þjónust

Aðalskrifstofa: 422-240

Grindavík 422-242

Sandgerði 422-241

Reykjanesbær 422-241

Hafnarfjörður 422-246

Ísafjörður 422-243

Höfn 422-245

Fiskmarkaður S
www.fm

Til þjónustu



stusími:

400

420 GSM: 824-2403

410 GSM: 824-2401

410 GSM: 824-2401

460 GSM: 824-2406

430 GSM: 824-2404

450 GSM: 824-2407

Suðurnesja hf.
w.fms.is

u reiðubúnir



Velkomin á sýningarbás okkar, H40 á 
sjávarútvegssýningunni í Smáranum, 25. - 27. sept. 2014

Velkomin til Martak

Martak ehf. leggur mikla áherslu á að styrkja innlenda sem erlenda markaðsstöðu sína og bíður því upp á úrval 

af lausnum fyrir matvælaiðnaðinn bæði stöðluðum og sérhæfðum. Hjá Martak starfa hönnuðir, tæknimenn og 

ráðgjafar með áratuga reynslu í að hanna og útfæra lausnir fyrir matvælaiðnaðinn. Fyrirtækið býður upp á hönnun 

og teikningar fyrir nútíma verksmiðjur þar sem hagkvæmni, afköst og nýting er höfð að leiðarljósi.



www.beita.is                     Ægisgata 2, 240 Grindavík                     s. 581-2222 

MEIRA EN BARA BEITA

Voot beita selur hágæða beitu fyrir allar stærðir línubáta ásamt 
veiðarfærum og ýmsum aðföngum og leggur mikla áherslu á 
að mæta kröfum viðskiptavina sinna með traustri og vandaðri 
þjónustu

Beita     Veiðarfæri     Aðföng

Afgreiðum vörur um allt land samdægurs

Hafðu samband nuna!



Promoting progress in the fishing industry 
through collaboration and innovation

Framþróun í sjávarútvegi með áherslu 
á samstarf og nýsköpun







Seljabót 3
240 Grindavík
Sími 426 8540
Ómar Davíð, sími 893 6840
Pétur Már, sími 898 0866

VÉLSMIÐJA • BÍLAVERKSTÆÐI • VERSLUN

Í ÞJÓNUSTU VIÐ SJÁVARÚVEGINN Í 25 ÁR

Framleiðum ýmsan búnað
tengdan veiðum og vinnslu.

Rennum og smíðum
línuskífur í öllum stærðum
bæði í ST-52 og Hardox
ásamt öðrum búnaði til

línuveiða

Erum með fyrirliggjandi
á lager línu og netadreka

í öllum stærðum.
Smíðum færibönd, þvottakör,
blóðgunarkör, rennur o.fl.

Í verslun okkar er
fjölbreytt úrval.

Við erum í beinu sambandi
við okkar birgja
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STÝRINGAR
TEIKNINGAR
HEILDARLAUSNIR



Fisktækniskóli Íslands býður upp á fjölbreytt starfstengt nám í sjávarútvegi á
framhaldsskólastigi auk sérsniðinna námskeiða fyrir fyrirtæki í veiðum, vinnslu og fiskeldi

Grunnám í Fisktækni er hagnýtt tveggja ára nám (72 einingar) og byggt upp sem önnur hver önn í skóla (fagbók-
legt og verklegt nám) og hin á vinnustað. Verkefni og vinnustaðir eru valdir með hliðsjón af áhugasviði nemenda.
Námið skiptist í þrjár línur - fiskvinnslulínu , fiskveiðilínu , og fiskeldislínu. Vinnustaðanámið ræðst af áhugasviði og
framtíðar áformum nemenda.
Námið gefur mögleika á fjölbreyttum atvinnutækifærum í vaxandi sjávarútvegi og/eða til áframhaldandi náms.

Netagerð í samstarfi við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Netagerð er löggild iðngrein og sér skólinn einkum um fag-
bóklegar og verklegar greinar námsins, en almennar greinar geta nemendur tekið í framhaldsskólum.

Sérhæft nám: Fisktækniskólinn býður einnig upp á sérhæft framhaldsnám fyrir sjávarútveginn fyrir nemendur sem
lokið hafa grunnámi í Fisktækni eða sambærilegu námi. Námið er einnig hentugt fyrir starfsfólk með mikla reynslu
innan greinarinnar.

Marel vinnslutækni: Eins árs nám (36 ein) við vélar og hugbúnað frá Marel. Námsárið skiptist í fagbóklegar
greinar og vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónamanns.

Gæðastjórn: Eins árs nám í gæðstjórnun (36 ein). Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir
leiðsögn tilsjónarmanns (36 ein).

Námskeið: Nýliðafræðsla og fjölda sérsniðinna námskeiða fyrir fyrirtæki í veiðum, vinnslu og fiskeldi.

The Icelandic College of Fisheries (Fisktækniskóli Íslands) in Grindavík offers a number of
VET programs and specialized courses for the fishing industry

Our main program of study is the two year basic training in Fisheries and Processing Technology (i. Fisktækni).
The program is certified by the Icelandic Ministry of Education. Each academic year is divided into a
theoretical/practical semester and an in-service training semester under the supervision of a professional from some
of the most technologically advanced companies in the industry.

The Icelandic College of Fisheries also offers three specialized programs of study: Two one-year programs in 1)
Quality Control in the fishing industry, 2) a program for MAREL – Processing Technicians and 3) a program in
Fishing Gear Technology in co-operation with the Suðurnes Comprehensive College in Keflavík. The programs for
Quality Control and MAREL- Processing Technicians are both designed for those with solid basic training and/or
considerable experience working in the fishing industry. Fishing Gear Technology (net maker), a certified trade in
Iceland, is a three-year apprenticeship program. The Icelandic College of Fisheries oversees this program and
provides education and training courses in the theoretical and practical part of the program´s curriculum
(approximately one semester)

More information may be found on our website www.fiskt.is or by contacting Ólafur Jón Arnbjörnsson at
olijon@fiskt.is



Seljabót 12 • Sími 426 8900

Við erum sérfræðingar á okkar sviði
10 góðir bílar, öflugur kranabíll, frystivagnar, gámalyftur,

malarvagnar, gámagrindur, beislivagnar, flatvagnar og fleira.
Við þjónustum sjávarúveginn af fagmennsku



Hlutverk okkar er að veita
skipum öryggi og þjónustu

Grindavíkurhöfn hefur allra burði til þess
að vera í allra fremstu röð. Hér er fram-
sýn hafnarstjórn sem með góðum
stuðningi bæjaryfirvalda hefur metnað til
þess að tryggja öryggi sjófarenda og
bjóða upp á góða þjónustu með sann-
gjarnri gjaldskrá.
Staðsetning hafnarinnar er góð og allar for-

sendur til þess að auka umferð og þar með
tekjur hafnarinnar. Ímynd hafnarinnar stendur
henni helst fyrir þrifum; að innsiglingin sé
varhugarverð. En sífellt hefur verið unnið að
endurbótum hafnarinnar til þess að bæta
öryggi sjófarenda, nú síðast með dýpkunar-
framkvæmdum í sumar.
„Með þessu höfum við gert innsiglinguna

hjá okkur mun öruggari og betri, jafnframt því
sem nú er orðið auðveldara fyrir stóru skipin
að snúa hér inni í höfninni. Þetta gerir Grinda-
víkurhöfn samkeppnishæfari í hafnarþjónustu
og það er markmiðið,“ segir Sigurður A. Krist-
mundsson, hafnarstjóri Grindavíkurhafnar um
dýpkunarvinnu sem staðið hefur yfir að und-
anförnu og er að ljúka þessa dagana.
Með tilkomu ytri hafnargarðanna í Grindavík
á sínum tíma var stigið stórt framfaraskref í
hafnarmálum þar í bæ. Sigurður segir þessa
grjótgarða hafa verið byltingu. „Já, það er
engin spurning að Siglingastofnun skilaði
okkur frábærri hönnun með þessum görðum

eins og lagt var upp með. Og í raun er
innsiglingin okkar alla jafna mjög örugg og
greiðfær. Þeir sem lítið þekkja hér til hafa verið
hikandi að koma inn hjálparlaust ef eitthvað
er að veðri en nú þegar rennan er orðin mun
breiðari þá ætti öllum að vera greiðfært hingað
inn. Við sjáum því ekkert í þessu nema tæki-
færi,“ segir Sigurður en dýpkunarframkvæmd-
irnar hófust síðastliðið vor.

Stærra athafnasvæði

Endurbótum á höfninni inni í Grindavík er
þó ekki lokið með dýpkuninni því nú eru hafn-
ar framkvæmdir við landfyllingu sunnan
Suðurgarðsins og stækka á þannig athafna-
svæði hans um sem nemur 7000 fermetrum.
Þetta svæði býður upp á ýmsa möguleika í
framtíðinni.
„Þetta athafnasvæði verður kærkomið til

þjónustu hér við höfnina í framtíðinni en við
erum líka að bæta ásýnd hafnarinnar með því
að laga þetta svæði. Þetta verður algjör bylt-
ing,” segir Sigurður.
Einn helsti veikleiki Grindavíkurhafnar á

síðustu árum hefur verið að engin almenn
löndunarþjónusta hefur staðið skipum með
aðra heimahöfn til boða. Við þessu hefur
Löndunarþjónusta Þorbjarnar hf brugðist
með því opna á almenna löndunarþjónustu
fyrir önnur skip sem hingað vilja koma.

Grindavíkurhöfn í
allra fremstu röð

Hvað segja
skipstjórarnir?
„Grindavíkurhöfn er orðin mjög góð, ekki
síst eftir dýpkunarframkvæmdirnar í
sumar. Allir frystitogarar og fiskiskip
landsins geta komið hingað inn og
landað, aðstæðurnar eru virkilega góðar,“
segir Sigurður Jónsson stýrimaður og
skipstjóri á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK
255.
Sigurður segir verk að vinna til að breyta

viðhorfi til hafnarinnar. „Innsiglingin er góð og
reyndar miklu betri en menn halda. Hér blasa
við tækifærin, hér er komin löndunarþjónusta
og verið að auka enn frekar athafnasvæðið,“
sagði Sigurður jafnframt.

Góð reynsla af höfninni

Viktor Jónsson, skipstjóri á smábátnum
Maron GK 522, tekur í sama streng. Hann
segir öryggið í höfninni orðið miklu meira.
„Síðustu tíu árin hefur enginn skipstjóri farið
oftar inn og út úr Grindavíkurhöfn en ég
þannig að ég tala af reynslu. Í dag kemst ég
alltaf á sjó þegar ég vil. Áður fyrr var það
þannig að við komumst ekki út á sjó þegar
eitthvað var að veðri. Núna komumst við alltaf
á sjó og heim aftur. Munar þar mestu að nú
fáum við ekki brot á okkur. Ég myndi því segja
að mín reynsla af höfninni í dag væri mjög
góð,“ sagði Viktor.

GRINDAVÍKURHÖFN
Seljabót 2a, 240 Grindavík • Sími: 426 8046 • 660 7305 • Fax: 426 7435 • ghofn@grindavik.is • www.grindavik.is

Sigurður hafnarstjóri

Velkomin til Grindavíkur!



Kræsingar & kostakjör

Grindavík 
www.netto.is 

Í HVAÐA LIT  
VERSLAR ÞÚ?



Hafnargata 12a - Sími 420 1190 - kvikan@grindavik.is
www.grindavik.is/kvikan - Opið alla daga frá kl. 10:00-17:00

Guðbergsstofa
Safn og sýning um Guðberg Bergsson rithöfund 
og heiðursborgara Grindavíkur, eins virtasta 
rithöfunds Íslendinga fyrr og síðar.

Guðbergur fæddist í Grindavík árið 1932 og ólst 
þar upp. Guðbergur hefur alla tíð tengst  Grindavík 
 sterkum böndum.

Á sýningunni er að  finna allar bækur og verk sem 
 gefin hafa verið út eftir Guðberg á Íslandi. Jafn-
framt sýnishorn af  bókum og verkum Guðbergs 
sem þýdd hafa verið á erlend tungumál og 
sýnishorn af óútgefnum verkum Guðbergs. Þar er 
einnig að finna; ljósmyndir, verðlaunagripi, viður-
kenningar og ýmsa gamla muni, auk þess er ferill 
Guðbergs rakinn á stórum veggskiltum.

Saga saltfiskverkunar á Íslandi þar sem fléttast 
inn í saga sjómennsku, þróun skipa, veiða og 
 vinnslu, frá  lokum hefðbundinnar verbúðar-
mennsku til þessa dags.

Saltfisksetrið
Fræðsla um undirstöðuatriði íslenskrar jarðsögu 
og jarðfræði þar sem farið er í máli og myndum 
yfir eðli jarðhita, eldvirkni og jarðskjálfta.

Jarðorka

Guðbergur Bergsson
GUÐBERGSSTOFA

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

www.grindavik.is/kvikan



Við erum í fararbroddi.
Tveir nýir bátar:

Auður Vésteins SU 88 og
Gísli Súrsson GK 8



Hráefnið í matinn
sem landsliðskokkar Bláa Lónsins

elda og framreiða á
Grindavíkurbásnum kemur frá:

ÆGIR SJÁVARFANG EHF.
ÆGIR SEAFOOD

Hafnargötu 29 • Grindavík

ÍSLANDSBLEIKJA
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TASTE OF ICELAND 
IN A UNIQUE SETTING

Book your table at sales@bluelagoon.is or call +354 420 8800

LAVA Restaurant at Blue Lagoon combines great service 
with fresh local ingredients in an unforgettable setting. 
Our head chefs lead a team focused on providing a 
wonderful dining experience.


