Stærsti vettvangur allra sem starfa í sjávarútveginum

Hörpu
24.-25. nóvember 2016

Dagskrádrög í júlí með
vinnuheitum erinda

Fimmtudagurinn 24. nóvember
09:00 Afhending gagna
Örfyrirlestrar í málstofunni Fullnýting í
verðmætar afurðir frá eftirtöldum
fyrirtækjum:
Iceprotein
Zymetech
Primex
Sjávarleður
Codland
Ankra (framúrstefnuhugmynd)
Grímur kokkur
Margildi (framúrstefnuhugmynd)

Silfurberg
Íslenskur sjávarútvegur og utanríkisstefna
Umsjónarmaður: Hrefna Karlsdóttir
10:30 Opnun
10:35 Utanríkisstefna Íslands í sjávarútvegsmálum
10:50 Rússamarkaðurinn – Utanríkisstefna og eftirspurn
11:05 Stefna Íslendinga í hvalveiðum – áhrif á sölu sjávarafurða
11:20 Utanríkisstefna og hagsmunir sjávarútvegsins
11:35 Umræður
11:55 Afhending framúrstefnuverðlauna
Matur: 12:00-13:00
*

Málstofa A1
Silfurberg B

Sala og dreifing á íslenskum fiski á HORECA
Umsjónarmaður: Sara Lind Þrúðardóttir
13:00 Íslendingar eiga að nota fræga sjónvarpskokka vestanhafs
til að koma bandarískum neytendum á bragðið!
13:20 Icelandic fish and chips í Bandaríkjunum –
áhrif á markaðssetningu á íslenskum fiski
13:35 Tækifærin treyst í sessi – Dæmisaga frá Þýskalandi,
13:50 Markaðsverkefni á söltuðum þorski í Suður-Evrópu,
hver er reynslan og hvað hefur áunnist?
14:05 Hvernig getum við nýtt kokka og matarhátíðir til að
kynna íslenskan fisk og efla eftirspurn á erlendum
mörkuðum?
14:20 Umræður
*Þýðing úr íslensku í ensku

Málstofa B1
Silfurberg A

Málstofa C1
Norðurljós

Sögur af þróun í sjávarútvegi á Íslandi

Eru nýjungar við fiskileit?

Umsjónarmaður: Sigrún Mjöll Halldórsdóttir
13:00 Sagan um saltfiskinn
13:20 Ævintýri ferskfisk flakanna – hugmyndin
13:30 Ævintýri ferskfisk flakanna – framkvæmdin
13:45 Makríll, óvæntur gestur á Íslandsmiðum
14:00 Tækniþróun byggð á vísindum
14:15 Umræður

Umsjónarmaður: Alda Gylfadóttir
13:00 Hvernig nýtum við afladagbókina við
ákvörðun á veiðisvæði og framleiðslustýringu?
13:15 Erindi skipstjóra botnveiðiskips – Hvaða tæki
eru til staðar og hvað vantar?
13:30 Erindi skipstjóra uppsjávarveiðiskips – Hvaða
tæki eru til staðar og hvað vantar?
13:45 Framúrstefnuhugmynd: Marsýn,
upplýsingakerfi fyrir sæfarendur
14:00 Ný leið til að spá fyrir um útbreiðslu síldar við Ísland
14:15 Umræður

Kaffi: 14:45-15:15
Málstofa A2
Silfurberg B

Málstofa B2
Silfurberg A

Vottun og áhrif á sölu íslenskra sjávarafurða

Fullnýting í verðmætar afurðir

Umsjónarmaður: Sara Lind Þrúðardóttir

Umsjónarmaður: Sigrún Mjöll Halldórsdóttir

15:15 Hvað þýðir það hefur ef íslenski þorskurinn fer á válista?
15:35 Hverjar eru kröfur kaupanda og af hverju?
15:50 Hverjir eru að votta sjálfbærni og rekjanleika og
hvert stefnir þróunin?
16:05 Hver er upplifun framleiðenda ?
16:20 Erindi frá ISF um þeirra stefnu varðandi
umsóknir um MSC vottun á komandi árum
16:35 Umræður með fulltrúum frá MSC og IRF

15:15 Lífhagkerfið
15:35 Meðhöndlun á aukahráefni
15:50 Átta örfyrirlestrar – Afurðir úr aukahráefni
16:40 Umræður

Málstofa C2
Norðurljós

Orkunotkun og orkusparnaður við veiðar og
siglingu
Umsjónarmaður: Alda Gylfadóttir
15:15 Yfirlitserindi um orkunotkun
15:45 Tvinnskip og græn tækni
16:00 Stórar skrúfur og orkusparnaður,
16:15 Hönnun veiðafæra og orkusparnaður
16:30 Umræður

Föstudagurinn 25. nóvember
Málstofa A3
Silfurberg B

Málstofa B3
Silfurberg A

Sjókvíaeldi á laxi á Íslandi í alþjóðlegri
samkeppni

Þróun í olíuverði – ógnir og tækifæri í okkar
viðskiptalöndum

Umsjónarmaður: Sverrir Guðmundsson
09:30 Staða fiskeldis á Íslandi og áskoranir
09:50 Samkeppnishæfni sjókvíaeldis á Íslandi í
alþjóðlegu samhengi
10:10 Hvað geta Íslendingar lært af Skotum?
10:30 Iðnvæðing fiskeldis
10:50 Umræður

Umsjónarmaður: Björn Brimar Hákonarsson
09:30 Þróun í olíuverðs – Hagræn áhrif á greinina
09:50 Hvað áhrif hefur olíuverð á afkomu Ísfélags
Vestmannaeyja?
10:10 Þróun á skreiðarmörkuðum
10:30 Áhrif olíuverðs á markaði fyrir uppsjávarfisk
10:50 Umræður

Málstofa C3
Norðurljós

Fiskifræði sjómannsins og Hafró
Umsjónarmaður: Hrefna Karlsdóttir
09:30 Hvað hefur Hafró gert til að tengjast
sjómönnum?
09:50 Viðhorf skipstjóra á bolfiskveiðum
10:05 Viðhorf skipstjóra á uppsjávarveiðum
10:20 Viðhorf Landssamband smábátaeigenda
10:35 Sögulegt yfirlit yfir viðhorf greinarinnar
10:50 Umræður

Kaffi 11:20-11:50
Málstofa A4
Silfurberg B

Sjókvíaeldi á laxi á Íslandi í alþjóðlegri
samkeppni
Umsjónarmaður: Sverrir Guðmundsson
11:50 Straumar og stefnur í alþjóðlegu fiskeldi
12:10 Hvernig getur seiðaeldi stuðlað að aukinni
samkeppnishæfni sjókvíaeldis á Íslandi?
12:30 Hvernig eigum við að markaðsetja eldislaxi frá
Íslandi?
12:50 Markaðssetning á laxfiskum
13:10 Umræður

Málstofa B4
Silfurberg A
Aukin verðmætasköpun í uppsjávarfiski
Umsjónarmaður: Björn Brimar Hákonarsson

Málstofa C4
Norðurljós
Þróun og framtíðarhorfur í bolfiskvinnslutækni
Umsjónarmaður: Mikael Tal Grétarsson

11:50 Staða og horfur í veiðum á uppsjávarfiskum á
næstu árum og áratugum
12:05 Þróun í loðnufrystingu
12:20 Þróun loðnuhrognavinnslu
12:35 Grænu skrefin i fiskimjölsvinnslu – notkun
rafmagns, hreinsun á frárennsli og vottun
12:50 Möguleikar í manneldisvinnslu lýsis úr
uppsjávartegundum við Ísland
13:05 Umræður

11:50 Yfirlit yfir fiskvinnslutækni í bolfiskvinnslu
12:05 Tækninýjungar á vinnsludekki frystitogara
12:20 Er hægt að ná fullkominni sjálfvirknivæðingu í
fiskvinnslu?
12:35 Álit vinnslustjóra á þeim búnaði sem er til
staðar og hvað vantar?
12:50 Umræður með fulltrúum frá tækjaframleiðendum

Kaffi 13:40-14:10

Norðurljós
Staða og tækifæri á bolfiskmörkuðum
Umsjónarmaður: Mikael Tal Grétarsson
14:10 Framboð og eftirspurn á hvítfiski og tækifæri á nýjum mörkuðum
14:25 Tækifæri á sölu sjávarafurða í Kína
14:40 Branding og tækifæri á nýjum mörkuðum
15:00 Staða og þróun á Bandaríkjamarkaði
15:20 Umræður
15:40 Lokaávarp
15:45 Ráðstefnulok

Norðurljós
Aðalfundur Sjávarútvegsráðstefnunnar ehf.
16:00 Kosning fjögurra nýrra fulltrúa í stjórn. Skipulag Sjávarútvegsráðstefnu 2017
o.fl.

Styrktaraðilar
Sjávarútvegsráðstefnunnar

Sjávarútvegsráðstefnan ehf.
Tilgangur félagsins er að halda árlega ráðstefnu til að stuðla að faglegri og fræðandi umfjöllun um sjávarútveg
og að vera vettvangur fyrir samskipti allra þeirra sem koma að sjávarútvegi á Íslandi. Félagið er ekki hagsmunasamtök einstakra hópa
og vinnur ekki að hagsmunagæslu.

Hugmyndin
Hugmyndin að sjávarútvegsráðstefnunni er að skapa samskiptavettvang allra þeirra sem koma að sjávarútvegi á Íslandi. Innan þessa
hóps eru þeir sem starfa við veiðar, eldi, frumvinnslu, framhaldsvinnslu, sölu og markaðssetningu, þjónustu og rannsóknir og þróun,
einnig opinberir aðilar, kennarar og nemendur, fjölmiðlar og aðrir áhugamenn.

Skipulag félagsins
Aðalfundur félagsins kýs 8 manna stjórn sem er jafnframt ráðstefnuráð. Stjórn félagsins skipuleggur og sér um framkvæmd
Sjávarútvegsráðstefnunnar. Við val á stjórn félagsins er leitast við að hún endurspegli sem best starfsemi sjávarútvegs. Til að tryggja
að sjónarmið sem flestra innan greinarinnar nái fram er gert ráð fyrir reglulegri endurnýjun með því að skipta út helmingi stjórnar á
hverju ári.

Nánari upplýsingar á vef ráðstefnunnar www.sjavarutvegsradstefnan.is

