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Tvö frystihús og tvær mjölverksmiðju 

Þórshöfn 

Vestmannaeyjar 

Stutt frá veiðum til vinnslu 



Þrjú uppsjávarveiðiskip og tvö bolfiskskip 



Framleiðum mikið magn á fáum dögum 

• Framleiddum um 63 þús. tonn 
af  afurðum sl. 12 mánuði 

• Um 1.700 kcal á hvern 
Íslending hvern dag 

• Þessi daglega máltíð myndi 
kosta rúmar 100 krónur í 
heildsöluverði frá okkur án 
VSK – selt í brettavís 



Frá hvaða landi austan járntjaldsins er þessi flugstöð? 

• Þetta er flugstöðin í Reykjavík 
• Nútímalegri og bjartari flugstöðvar eru á Akureyri, Ísafirði, 

Egilsstöðum, Húsavík og að sjálfsögðu í Vestmannaeyjum. 
• Reykjavíkurflugvöllur býr við mikla óvissu 



Helstu fjárfestingar Ísfélagsins síðustu 4 ár 

• Hefðum við fjárfest ef  meiriháttar óvissuástand hefði ríkt? 
• Við skulum miða við að vit-fyrningarleiðin, sem hefur verið í 

umræðunni síðustu ár, væri lögfest. 
• Einhver óvissa um kerfið hefur alltaf  verið til staðar en lögin hafa 

að mestu haldist óbreytt hingað til 



900 metra langar pípulagnir milli verksmiðja 



Heimaey VE 



Sigurður VE 



Nýr frystiklefi 

• Förum úr 1.500 tonna geymslugetu í 6-7.000 tonn 
– Úr 3ja daga framleiðslugetu í 14 daga 



Móttaka á ferskum uppsjávarfiski 



Aukin frystigeta 

• Erum með 3 skápa með um 300 tonna getu 
• Verðum fljótlega með 5 skápa með 500 tonna getu 
• Möguleiki á því að setja sjötta skápinn upp 



Blástursfrystir á Þórshöfn 

• Stærsti blásturfrystir í Evrópu 
• 1.200 metra færiband inni í honum 



Þröngt flokkaður uppsjávarfiskur 



Hreinsistöð 



Manneldislýsi 



Katlar, þurrkarar og aðrar græjur 

• „Birgja brunninn áður en ...“ fjárfestingar 
• Skiptum út 3 mjölþurrkurum frá 1965 fyrir tvo nýja 
• Nýtt ketilhús á Þórshöfn 
• Nýr ketill í Vestmannaeyjum 
• Lýsisskilvindur 



Þriðji hráefnistankurinn fyrir mjölverksmiðjuna 



Gott fiskveiðistjórnunarkerfi er mikilvægt 

http://oceana.org/sites/default/files/reports/Oceana_EU_Subsidy_Report.pdf - bls. 21 
http://oceana.org/sites/default/files/rockefeller_report_final_web-version_lowerrez.pdf  

Styrkir sem hlutfall af  aflaverðmæti (2009) 



Í guðanna bænum 
stígið varlega til jarðar 
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