Samfélag, atvinnulíf og íbúaþróun í byggðarlögum með langvarandi fólksfækkun

Burðarásar í atvinnulífi
Byggðarlög þar sem eitt fyrirtæki er ráðandi
Við heimsóttum 15 fyrirtæki í heimsóknum okkar í 30 sveitarfélag á landinu. Það sem þessi 15
fyrirtæki eiga sameiginlegt er að þau eru burðarás í sínu samfélagi, eða í viðkomandi þéttbýli, því
undantekningarlaust eru þau staðsett í þéttbýli. Af þessum 15 fyrirtækjum eru 13
sjávarútvegsfyrirtæki. Hin þrjú eru sitt af hverju tagi, einn sparisjóður, eitt kaupfélag og loks
fyrirtækið Austfar á Seyðisfirði.

NORÐURLAND:
GPG á Húsavík
Stofnað árið 1997
Starfsemi á Húsavík: saltfiskvinnsla og fiskþurrkun
Starfsemi á Raufarhöfn: frysting á hrognum og makríll, Grásleppa , bolfiskur. Blönduð vinnsla.
Starfsmenn: alls 100 talsins, 20-30 á Raufarhöfn og helmingur þeirra erlendir
Bátar: 4-5
Kvóti: 400 tonn í makríl og 2000 tonna þorskígildi (þar af 1400 tonn í þorski)
Keypt á markaði til vinnslu: 1500-2000 tonn.Taka strandveiðafisk en telja hann slakt hráefni
Eignaraðild að öðrum fyrirtækjum: Jökull ehf á Raufarhöfn. Stefna að auknum makrílveiðum á
Raufarhöfn. Samstarf við Ísfélagið á Þórshöfn og HB Vopnafirði um hráefni
Styrkleikar: Stöndugt fyrirtæki sem kemur að flestum sjávarútvegsfyrirtækjum á svæðinu. Samstarf
við önnur fyrirtæki um hráefni og flutninga. Raufarhöfn er vel staðsett varðandi fiskimið. Fyrirtækið
fyrirhugar ekki að fara þaðan. Góðar samgöngur á milli með nýjum vegi.
Veikleikar og ógnanir: Löng flutningsleið og hár kostnaður. Erfiðleikar á saltfiskmarkaði, lækkun verðs
og slæm samkeppnisstaða. Fækkun íbúa og verri þjónusta og mikil ábyrgð að vera stærsta fyrirtækið.
Frosinn markaður með kvótaleigu, skortur á aflaheimildum. Vantar fjármagn til endurbóta og
framkvæmda.

Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn
Ísfélag Vestmannaeyja hf var stofnað 1901, í lok árs 2006 keypti það 100% hlut í Hraðfrystistöð
Þórshafnar og sameinaði Ísfélagi Vestmanneyja hf. Ísfélagið er með höfuðstöðvar sínar í
Vestmannaeyjum og rekur starfstöðvar á tveimur stöðum, í Vestmannaeyjum og á Þórshöfn.
Starfsemi: Ísfélagið rekur fiskimjölsverksmiðjur og frystihús á báðum stöðum. Í frystihúsum félagsins
eru unnar bæði uppsjávarfisktegundir og bolfisktegundir eins og loðna, síld, makríll, þorskur, ufsi, ýsa
og steinbítur.
Starfsmenn: Um 60 starfsmenn sem vinna hjá Ísfélaginu á Þórshöfn bæði í fiskimjölsverksmiðjunni og
frystihúsinu. Á vertíðum bætist um það bil annað eins við af starfsfólki.
Bátar: Ísfélagið á 5 uppsjávarfiskveiðiskip og eitt bolfiskveiðiskip. Eitt af uppsjávarveiðiskipunum
stundar einnig bolfiskveiðar á milli.
Styrkleikar: Góð höfn á Þórshöfn, sem m.a. var grundvöllur þess að Ísfélagið vildi staðsetja sig á
Þórshöfn. Besta niðurstaða að fá Ísfélagið fremur en önnur fyrirtæki sem vildu koma. Engin neikvæð
umræða sem skilar sér í sterkri stöðu og og fjölgun íbúa. Samgöngubætur skiptu miklu. Samstarf við
önnur fyrirtæki, t.d. GPG á Húsavík. Fyrirtækið mjög mikilvægt á staðnum.
Veikleikar og ógnanir: Neikvæðni gagnvart sjávarútvegi, Ríkisstjórnir, samdráttur, löng flutningaleið.
Niðurskurður í opinberri þjónustu. Óvissa í kvótamálum, lítið rekstraröryggi. Togstreita landsbyggðar
og höfuðborgarsvæðis. Léleg þekking á sjávarútvegi í stjórnkerfinu og lítil tengsl við greinina sjálfa. Of
hátt raforkuverð. Ójöfn samkeppnisskilyrði. Vitlaust skráð gengi og tilfærsla fjármuna af landsbyggð
til höfuðbogar. Aðild að ESB.
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Afurðir félagsins eru seldar til margra landa, eins og Bretlands, Frakklands, Spánar, Rússlands,
Póllands, Litháen, Úkraínu, Japans, Kína, Hvíta Rússlands og Noregs.

Rammi á Siglufirði
Hét áður Þormóður rammi-Sæberg hf og er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Núverandi
félag varð til við margar sameiningar sjávarútvegsfyrirtækja síðustu 15 árin m.a. Sæberg hf og
Magnús Gamalíelsson hf á Ólafsfirði, Siglósíld hf á Siglufirði, Árnesi hf í Þorlákshöfn o.fl.
Starfsemi: Gerir út 5 skip frá Fjallabyggð og Þorlákshöfn og starfrækir bolfisk og humarvinnslu í
Þorlákshöfn og rækjuverksmiðju í Fjallabyggð.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir: Primex ehf sem framleiðir kítín og kítósan úr rækjuskel. Rammi
ehf stofnaði Primex 1999 og þar starfa um 15 manns. Fyrirtækið fékk Nýsköpunarverðlaun Íslands
árið 2012.
Starfsmenn: alls 230-270 við veiðar og vinnslu á Siglufirði og Þorlákshöfn, erlendir starfsmenn eru
ekki margir.
Bátar: Gerir út tvo frystitogara, tvo dragnótarbáta og einn ísfisktogara, Mánaberg ÓF-42, Fróða ÁR38, Múlaberg SI-22, Jón á Hofi ÁR-42 og Sigurbjörgu ÓF-1. Skipin eru gerð út frá Siglufirði, Ólafsfirði
og Þorlákshöfn.
Kvóti: 800 tonn í þorskígildi (þar af 1400 tonn í þorski) Keypt á markaði til vinnslu um 1500-2000
tonn.
Eignaraðild að öðrum fyrirtækjum: Primex ehf ásamt Samherja, Síldarvinnslunni og fl. Arctic Seafood
sölufélagi í Bretlandi sem selur afurðir félagsins erlendis. Á að auki minnihluta í félögunum Ráeyri ehf
og Kristbjörgu ehf.
Styrkleikar: stórt og öflugt fyrirtæki. Samgöngubætur með göngum um Héðinsfjörð.
Veikleikar og ógnanir: Fólksfækkun hefur ógnað. Gríðarlegur tekjumissir ef breytingar verða
samþykktar á fiskveiðistjórnunarkerfinu.
Afurðir félagsins eru seldar til Evrópu, Asíu og Bandaríkjanna.

AUSTURLAND:
HB Grandi á Vopnafirði
HB Grandi hefur verið með starfsstöð á Vopnafirði frá árinu 2004 þegar fyrirtækið sameinaðist Tanga
ehf.
Starfsemi: Vinnsla á uppsjávarfiski á Vopnafirði. Síld og loðna. Bræðsla. Frysta um 18.000 tonn á ári
og framleiða um 8.000 tonn af mjöli. Flytja út um 30.000 tonn á ári.
Akranes og Reykjavík; Veiðar og vinnsla á bolfiski.
Starfsmenn: alls 60 við vinnslu, fáir erlendir starfsmenn. Alls starfa 700 manns hjá HB Granda á
landinu.
Bátar: 3 skip sem landa uppsjávarfiski, stundum einn bátur að auki.
Kvóti: HB Grandi hefur til umráða rúm 10% af heildar þorskígildum sjávarútvegsins á Íslandi.
Styrkleikar: Efling og uppbygging í uppsjávarfiski er á Vopnafirði, ekki hinum stöðunum. Miklar
endurbætur og uppbygging á staðnum. Fyrirtækið skapar mörg störf. Traust starfsemi. Mikil
uppbygging í þorpinu, m.a. framkvæmdir við höfnina. Fyrirtækið styrkir samfélagið beint og óbeint.
Veikleikar og ógnanir: Erfitt að fá vinnuafl utan svæðis. Erfiðar samgöngur. Húsnæðisskortur á
staðnum. Niðurskurður í opinberri þjónustu. Neikvæð umræða um sjávarútveg. Breytingar á
fiskveiðistjórnunarkerfinu ógnun.
Afurðir fyrirtækisins eru seldar víða en helstu markaðir eru í Evrópu, Norður Ameríku og Asíu.
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Austfar á Seyðisfirði
Stofnað 1984
Starfsemi: Afgreiðsla ferjunnar Norrænu og sala á ferðum. Skoðunarferðir á sumrin.
Ferjan Norræna siglir með farþega í apríl-október um 35.000 manns árlega. Fraktsiglingar með
Norröna eru á hendi Blue Water Shipping. Farþegaflutningar að vetrinum eru með lágmarksþjónustu
um borð frá nóvember til mars.
Starfsmenn: Fastir starfsmenn 4 og allt að 25 á aðalferðamannatíma að sumrinu.
Eignaraðild að öðrum fyrirtækjum: Norrænu ferðaskrifstofunni í Reykjavík og að Smyril Line í
Færeyjum.
Styrkleikar: Öflug og mikilvæg starfsemi með hliðaráhrif.
Veikleikar og ógnanir: Austfar á ekki lengur stjórnarmann í Smyril Line. Þrátt fyrir það er mikið og
gott samstarf milli félaganna og gætir Austfar ásamt Norrænu ferðaskrifstofunni allra hagsmuna fyrir
p/ f Smyril Line á Íslandi sem umboðsaðilar. Samgöngur um Fjarðarheiði, Möðrudalsöræfi og
Fagradalinn eru veruleg ógnun, ekki bara við ferðaþjónustu, heldur einnig fragtflutninga og varðandi
almenna íbúaþróun.
Vísir á Húsavík og Djúpavogi:
Vísir ehf var stofnað 1965 og er að meirihluta í eign Páls H. Pálssonar og fjölskyldu hans. Vísir hefur
haft starfsstöð á Djúpavogi frá 1999 þegar fyrirtækið keypti meirihluta í Búlandstindi og á Húsavík frá
2002 þegar það eignast meirihluta í FH.
Starfsemi: á fjórum stöðum, Djúpavogi, Húsavík, Þingeyri og Grindavík, höfuðstöðvar eru í Grindavík.
Djúpivogur: saltfiskur og keila. Unnið úr um 4000 tonnum árlega. Fjöldi starfsmanna um 50.
Húsavík: bitavinnsla, unnið úr ýsu og þorski. Bæði ferskar og frosnar afurðir. Unnið úr rúmlega 4000
tonnum árlega og starfsmenn um 50.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir: Fiskmarkaður á Húsavík.
Starfsmenn: alls 50-60 starfsmenn á hverjum stað, erlendir starfsmenn eru um 60% og eru meirihluti
á Húsavík, flestir Pólverjar.
Bátar: Fimm beitningavélabátar sem landa fyrir austan á haustin, annars fyrir sunnan og aflanum ekið
á milli. Eftirtaldir bátar eru í eigu félagsins: Páll Jónsson GK- 7, Kristín GK 157, Sighvatur GK- 57,
Hrungnir GK 50, Jóhanna Gísladóttir ÍS - 7. Fiskur er líka keyptur á markaði.
Kvóti: 800 tonn í þorskígildi (þar af 1400 tonn í þorski)
Styrkleikar: Góð mið sem liggja vel við. Starfsemin er stöðug. Sami rekstrarstjóri á Djúpavogi og
Húsavík.
Veikleikar og ógnanir: Löng flutningsleið. Óvissa í fiskveiðistjórnun. Leigumarkaður með kvóta
frosinn.
Helstu markaðir Vísis fyrir saltfisk eru í Suður-Evrópu, einkum á Spáni, Ítalíu og Grikklandi en einnig í
Portúgal. Helstu markaðir fyrir frosnar og ferskar afurðir eru í Bandaríkjunum, Bretlandi og NorðurEvrópu.

SUÐURLAND:
Skinney-Þinganes á Höfn
Rætur að rekja til 1946 en síðan hafa orðið ýmsar breytingar á félaginu. Útgerðar- og
fiskvinnslufyrirtækið Skinney hf., útgerðarfélagið Þinganes ehf. og Borgey hf. á Höfn voru sameinuð
undir nafninu Skinney Þinganes hf. í janúar 1999.
Starfsemi: Skinney Þinganes rekur saltfiskverkun, humar- og uppsjávarfrystingu. Félagið hefur að
auki verið lítilsháttar í bolfiskvinnslu og ferskum afurðum. Að auki er fyrirtækið með
fiskimjölsverksmiðju og netaverkstæði og fleiri þjónustudeildir.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir: Þátttaka í fyrirtæki sem er að sjóða niður þorsklifur og fyrirtæki
sem sér um sölu á afurðunum. Mikil þátttaka í samfélaginu með styrkjum.
Starfsmenn: Alls 170-220 við veiðar og vinnslu, eitthvað af erlendum starfsmönnum sem er með
fasta búsetu á Höfn. Skólakrakkar manna humarvinnsluna á sumrin og með skóla.
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Bátar: Gerir út sjö skip (90-100 sjómenn)
Kvóti: 13.500 tonn af þorskígildum og að auki lítilsháttar keypt á markaði til vinnslu.
Styrkleikar: fyrirtækið stendur sterkt og ekki síst ef ekki verður af breytingum á fiskveiðikerfi. Góður
og traustur markaður.
Veikleikar og ógnanir: óvissa um kvótakerfi og stöðnun sem því fylgir. Útgerðum hefur fækkað á Höfn
og kvótinn verið seldur og burt að hluta. Hafnaraðstaða þyrfti að batna. Afurðir félagsins eru seldar út
um allan heim. Saltfiskur til Spánar, Portúgals og Ítalíu, humar til Spánar og Kanada og
uppsjávarfiskur aðallega til Austur Evrópu og Asíu.

Vinnslustöðin í Eyjum:
Stofnað árið 1946 og er útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki með fjölbreytilegan rekstur. Vinnslustöðin er
stærsti vinnustaður Vestmannaeyja og því einn af burðarásum samfélagsins þar. Heimamenn í Eyjum
eiga 2/ 3 í Vinnslustöðinni og mikil áhersla lögð á að meirihlutaeign sé þar svo kvótinn fari ekki.
Eignarhald er dreift um 260 hluthafar í dag.
Starfsemi: Mjög fjölbreytt starfsemi og vertíðadrifin. Uppsjávarveiðar, tog- og netaveiðar og allar
tegundir fiskjar nema rækja. Gerir út fjögur togskip, einn netabát og tvö uppsjávarskip. Starfrækir
saltfiskverkun, humarvinnslu, bolfiskvinnslu og uppsjávarvinnslu. Á og rekur fiskimjölsverksmiðju og
frystigeymslu. Tvö sölufyrirtæki erlendis og ein í Reykjavík. Selja afurðir sínar til Rússlands, Póllands,
Úkraínu, Noregs, Spánar, Kanada, Bretland og Þýskaland.
Önnur starfsemi og/eða
rannsóknir: þátttaka í þróunarverkefnum, rannsóknum og matarverkefnum Gríms kokks. Talsvert um
styrki til ýmissa samfélagsmála.
Starfsmenn: 140 sjómenn og 280
ársverk í vinnslu með 150-200 manna fastan kjarna, fáir erlendir starfsmenn en fer fjölgandi.
Skólakrakkar vinna við makríl og humar.
Kvóti:
Vinnslustöðin er með 4,5% af heildaraflaheimildum landsins, þar af eru 55% uppsjávarfiskur. Kaupir
að auki á markaði til vinnslu um 1500-2000 tonn.
Eignaraðild að
fleiri fyrirækjum: Huginn ehf.
Styrkleikar:
Fiskurinn er fluttur beint út frá Eyjum sem er kostur. Í raun styrkur að hafa tvö jafn sterk fyrirtæki á
staðnum. Þau eru á lík á margan hátt en ólík á annan.
Veikleikar og ógnanir: Óöryggi í stjórnkerfi fiskveiða í landinu.

VESTFIRÐIR:
Kampi ehf, Ísafirði
Stofnað 2007 þegar rækjuverksmiðjan Miðfell ehf hætti starfsemi. Stærsti hluthafi Kampa ehf er
útgerðarfélagið Birnir ehf. Aðrir hluthafar eru nokkrir af lykilstarfsmönnum fyrirtækisins,
Byggðastofnun og síðan nokkrir einstaklingar
Starfsemi: Rekstur rækjuvinnslu á Ísafirði. Hráefnið er ferskrækja veidd á Íslandsmiðum af skipum
útgerðarinnar Birnis ehf og viðskiptabátum, innfjarðarrækja úr Ísafjarðardjúpi, frosin rækja af
innlendum frystiskipum og frosin innflutt rækja frá Noregi, Kanada, Grænlandi og Færeyjum. Kampi
framleiddi 3.500 tonn af afurðum árið 2011.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir: Vöruþróun á rækjuskel unnin í mjölvinnslu sem nýbúið er að
fjárfesta í.
Starfsmenn: Um 50 og að auki 35 hjá útgerðinni, Birni ehf
Eignarhlutur í öðrum félögum: Jafn eignarhlutur á móti Birni ehf í útgerðarfélaginu Sædísi ehf sem á
frystitogarann Ísbjörn ÍS 304
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Styrkleikar: Góð vinnsla, gott hráefni, góðar afurðir, gott og hæft starfsfólk.
Veikleikar og ógnanir: Breytingar á fiskveiðistjórnun. Lítill áhugi ráðamanna á starfsemi sem þessari.
Ótryggt rafmagn. Mikill flutningskostnaður á hráefni og afurðum.
Vörur Kampa ehf eru seldar á erlenda markaði, til Bretlands, Norðurlandanna og meginlands Evrópu.

HG, Hnífsdal
Hraðfrystihúsið Gunnvör ehf varð til við sameiningu Hraðfrystihússins hf í Hnífsdal og Gunnvarar
ehf á Ísafirði árið 1999. Hraðfrystihúsið hf var stofnað 1941 og er fyrirtækið því núna rúmlega 70 ára
gamalt. Fyrirtækið er 99% í eigu fjögurra fjölskyldna upphaflegu stofnenda þess.
Starfsemi: Hraðfrystihúsið Gunnvör hf er vestfirskt sjávarútvegsfyrirtæki sem stundar útgerð,
fiskvinnslu og fiskeldi. Starfsstöðvar í Hnífsdal, Ísafirði, Súðavík og seiðaeldi á Nauteyri. Bolfiskvinnsla
fyrirtækisins er á Hnífsdal og á Ísafirði þar sem aðallega er unninn þorskur, ýsa og ufsi en aðrar
fisktegundir eru seldar á markaði. Unnið er úr 5000 tonnum árlega og fiskur fluttur út ferskur,
saltaður og frosinn.
Önnur
starfsemi og/eða rannsóknir: Fyrirtækið er með umsvifa mikið eldi á þorski í Álftafirði og Seyðisfirði
og á að auki stóran hlut í seiðaeldisstöðinni Háafelli ehf á Nauteyri í Ísafjarðardjúpi. Fiskeldi en eldið
og vinnslan vinnur vel saman en um 500 - 1000 tonnum af fiski er slátrað úr fiskeldinu árlega í
fiskvinnslunni. Ein af hliðargreinum fiskeldisins er niðursuða á þorsklifur í Súðavík. Rannsóknir og
þátttaka í þróunarstarfi hefur verið stór þáttur í fiskeldinu og farið vaxandi. Undanfarin áratug hefur
fyrirtækið lagt aukna áherslu á bætta meðferð hráefnis og unnið ýmis þróunarverkefni í því sviði með
Matís og 3X Technology.
Starfsmenn:
Starfsmenn eru um 200 í 140 stöðugildum.
Eignaraðild að öðrum fyrirtækjum: Stærsti eigandi í Klofningi sem er með starfsstöðvar á Suðureyri,
Brjánslæk, Ísafirði og Tálknafirði. Mikið samstarf á milli fyrirtækjanna með hausaþurrkun o.fl. Einnig
fyrirtæki í Höfnum sem tengist fiskeldinu.
Bátar: Gerir út 3 togara, frystitogarann Júlíus Geirmundsson ÍS 270 og ísfisktogarana Stefni ÍS 2 og
Pál Pálsson ÍS 102.
Kvóti: Um 8.800 tonn í þorskígildum.
Styrkleikar: Öflugt fyrirtæki með starfsemi víða.
Veikleikar og ógnanir: Mikil óvissa samhliða fyrirhuguðum breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu.
Afurðir fyrirtækisins eru seldar til Bandaríkjanna og meginlands Evrópu (frystur fiskur), Spánar
(saltfiskur), meginland Evrópu og Bretland (ferskur fiskur), Asía og S Evrópa (karfi og grálúða).

Sparisjóður Bolungarvíkur
Stofnaður 1908 af heimamönnum á Bolungarvík. Sameinaðist Sparisjóði Súgfirðinga 1994. Stærstu
eigendur Sparisjóðs Bolungarvíkur í dag eru: Ríkissjóður Íslands (Bankasýsla Ríkisins) með 90,95%,
Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV og 286 stofnfjáreigendur með 5%.
Starfsemi: Banki í Bolungarvík og á Suðureyri. Atvinnulíf á svæðinu er í viðskiptum við sjóðinn, alla
vega 60-70% fyrirtækja. Yfirumsjón erlendra lána sparisjóðanna er hjá Sparisjóði Bolungarvíkur.
Starfsmenn: 11.
Styrkleikar: Mikilvæg starfsemi á svæðinu, hraðari afgreiðsla og boðleiðir styttri.
Veikleikar og ógnanir: Hefur verið lítið um nýsköpun og ný fyrirtæki fyrir utan fisk en jákvæð teikn á
lofti.
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Þórsberg, Tálknafirði
Stofnað 1975 og er í meirihlutaeigu Guðjóns Indriðasonar og fjölskyldu.
Starfsemi: Blfiskveiðar og vinnsla. Saltfiskur, ferskur og frystur fiskur. Ferskfiskur í vexti.Unnið úr um
2500 - 3000 tonnum árlega.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir: Fiskeldi í Þóroddi ehf í samstarfi við Odda hf á Patreksfirði.
Starfsmenn: Um 65 við veiðar og vinnslu, erlendir starfsmenn um 80% í vinnslunni.
Bátar: Kópur BA 175, Indriði Kristins BA 751 og Sæli BA 333, auk tveggja handfærabáta.
Kvóti: 800 tonn í þorskígildi og svipað magn leigt.
Keypt á markaði til vinnslu: 100 tonn
Eignaraðild að öðrum fyrirtækjum: Þóroddi ehf, og Oddþór ehf.
Styrkleikar: Stórt fyrirtæki í eigu heimamanna og með mikla samfélagsvitund. Samstarf við önnur
fyrirtæki í nágrenninu t.d. við Odda hf á Patreksfirði er mikið og gott.
Veikleikar og ógnanir: Breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Slæmar samgöngur. Hráefnisöflun
erfið, leigumarkaður frosinn.
Fersku afurðirnar eru seldar til Belgíu, Frakklands og Bretlands. Frosnar afurðir til Bretlands og
Bandaríkjanna. Saltfiskur er seldur til Ítalíu, Grikklands og Spánar.

Oddi hf, Patreksfirði
Stofnað árið 1967. Eigendur Odda hf eru Vestri ehf með 49% hlut, Ker með 15%, VÍS og Olís með 10%
hlut hvort félag, Tryggingamiðstöðin 5% og aðrir hluthafar 11%.
Starfsemi: Bolfiskvinnsla sem framleiðir og flytur út frosinn og ferskan fisk og saltfisk. Unnið úr um
4000 tonnum árlega.
Önnur starfsemi og/ eða rannsóknir: Þóroddur sem er fiskeldisfyrirtæki rekið í samstarfi við Þórsberg
á Tálknafirði. Samstarf við Fjarðalax. Þóroddur ehf tekur einnig þátt í kræklingaeldi. Samstarf á
ýmsum sviðum tengdum sjávarútvegi.
Starfsmenn: 75 starfsmenn á sjó og landi, þar af eru erlendir starfsmenn 40 sem manna fiskvinnsluna
að mestu.
Bátar: Núpur BA 69, Brimnes BA 800 og Vestri BA 63 sem er í eigu Vestra ehf móðurfélags Odda
og leggur upp hjá fyrirtækinu og Birta BA 72 sem er í eigu Odda að hluta.
Kvóti: 2200 tonna þorskígildi í eigu Odda hf.
Eignaraðild að öðrum fyrirtækjum: Þóroddur ehf og Stapar ehf.
Styrkleikar: stórt fyrirtæki og eina vinnslan á staðnum. Samfélagsvitund og vilji til að halda kvóta og
starfsemi á staðnum.
Veikleikar og ógnanir: Erfiður afurðamarkaður sérstaklega í Suður-Evrópu. Stjórnmálin ógnun, þ.e.
breytingar á kvótakerfi. Flutningar, kostnaður og vondar samgöngur. Niðurskurður á opinberri
þjónustu.
Sala á afurðum fyrirtækisins: Rekur sína eigin markaðsstarfsemi ásamt því að eiga í samstarfi við
sölusamtök og fagaðila um sölu á afurðum. Afurðir fyrirtækisins fara aðallega á markaði í Englandi,
Ítalíu og Spáni, auk Bandaríkjanna, Sviss og Frakklands.

Hólmadrangur ehf, Hólmavík
Fyrirtækið Hólmadrangur ehf. var stofnað árið 1978 og rekur fullkomna rækjuvinnslu á Hólmavík sem
hefur verið mikið endurnýjuð og byggð upp á undanförnum árum. Rækjuvinnsla hefur verið rekin
samfellt á Hólmavík frá árinu 1965 eða í yfir 40 ár. Eigendur eru Kaupfélag Steingrímsfjarðar 50% og
Fisk Seafood ehf 50%.
Starfsemi: Rækjuvinnsla. Unnið úr 7-8000 tonnum árlega.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir:
Starfsmenn: alls 24, fáir erlendir starfsmenn.
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Keypt á markaði til vinnslu: Upphaflega byggðist rækjuvinnslan upp í kringum veiðar á
innfjarðarrækju úr Húnaflóanum, en nú seinni ár hefur innflutt frosið hráefni verið uppistaðan í
vinnslunni. Mestöll rækjan er keypt erlendis frá, frá Noregi og Kanada en eitthvað innanlands og
hefur verið að aukast með auknum rækjuveiðum í Djúpi.
Eignarhluti í öðrum félögum: Strandaskel ehf (fyrirtæki í vinnslu á bláskel) og Hornsteinar
fasteignafélag ehf (byggingarfélag).
Styrkleikar: Ein af þremur stærstu og öflugustu rækjuvinnslum landsins. Ágætur markaður. Sterkir
bakhjarlar. Góð staðsetning varðandi veiðar og eldi ef út í slíkt yrði farið.
Veikleikar og ógnanir: Ekki tenging við útgerð sem er áhættuþáttur, þ.e. að fyrirtækið er of háð
markaði með hráefnisöflun. Hár flutningskostnaður.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Hólmavík
Stofnað 29. desember 1898 og er með elstu kaupfélögum á landinu.
Starfsemi: Verslun á Hólmavík sem var endurskipulögð árið 2011 þegar söluskáli var sameinaður
verslunarrekstrinum og eru þar líka seldar veitingar. Rekur einnig dagvöruverslanir á Drangsnesi og í
Norðurfirði auk byggingavöruverslunar á Hólmavík.
Önnur starfsemi og/eða rannsóknir: Umboð fyrir VÍS og N1, vöruafgreiðsla fyrir Vörumiðlun.
Starfsmenn: um 18 starfsmenn, fer eftir árstíma.
Eignaraðild að öðrum félögum: Félagið á 50% hlut í Hólmadrangi. Eignarhlutur í Fiskmarkaði
Hólmavíkur ehf og Fiskvinnslunni Drangi á Drangsnesi og fleiri félögum.
Styrkleikar: Góð staða kaupfélagsins og lítil starfsmannavelta. Endurbætur sem verið var að vinna að
og komu til framkvæmda 2011. Aukning í verslun með vegabótum og aukinni umferð. Staðsetning
Hólmavíkur og vegabætur auka umferð um höfnina og þar með eykst þjónusta.
Veikleikar og ógnanir: Húsnæðisskortur. Spurning hvort heimamenn versli meira annars staðar
vegna samgöngubóta.
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