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Iðnbyltingar
 Fyrsta (gufuafl) 1760-1870

 Önnur (rafvæðing) 1870-1970

 Þriðja (tölvutækni) 1970-2010

 Fjórða (gervigreind og alnetið) 2010-
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Íslenskt 
samhengi og 
sjávarútvegur

 Iðnbyltingin á Íslandi oft tengd við vélvæðingu
sjávarútvegsins í upphafi 20. aldarinnar. Byltingin
síðar en annars staðar í Evrópu. 
Vélvæðing sjávarútvegsins þýddi mikla

framleiðniaukningu fyrir íslenskt hagkerfi. 
Vöxtur íslensks efnahagslífs verulegt á árunum

1870-1950.
 Ísland nálgaðist önnur Evrópulönd í lífskjörum. 
Framlag sjávarútvegsins rúmlega 20% í hagvöxtinn

á þessu tímabili (Guðmundur Jónsson 1999).  
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Vísindaleg 
ráðgjöf

1983–1984 ekki heilög ártöl þó svo að lagasetning 
verði þá til um fiskveiðar.
Tekur langan tíma að innleiða hugmyndir um 

sjálfbærni inn í okkar fiskveiðistjórn.
Frá 1976 til 2007 hefur smátt og smátt orðið til 

grundvallar viðhorfsbreyting á því hvernig við 
tökum ákvarðanir í sjávarútvegi.
Samhliða þessu hefur verðmætaaukningin í 

sjávarútvegi verið mjög mikil.
Stofnanauppbygging sjávarútvegsins skiptir hér 

einnig miklu máli. 
Langtímahugsun komin til að vera.
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Heildarafli og aukin verðmætasköpun
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Fjórða iðnbyltingin

 Sjálfvirknivæðing

 Gervigreind og vélrænt nám

 Skammtatölvur

 Líf- og öreindatækni

 Viðbótarveruleiki (e. augmented reality)

 Sjónrænni gríðargögn (e. big data)

 Þrívíddarprentun

 Alnet hlutanna (e. internet of things)

 5G
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Framleiðsla og 
vinnumarkaður

Margir tengja aukna framleiðni við iðnbyltingar eða 
verulega auknum gæðum úr sömu afurðum.  
Hugsið breytinguna frá notkun hesta yfir í 

vélvæðingu.
Aukin sjálfvirkni þýðir fækkun starfa í fjölmörgum 

greinum. Stundum er hliðrun (íslenskur 
sjávarútvegur) en ekki í öllum greinum. 
Minnkun launakostnaðar og aukin arðsemi vekja 

upp spurningar um útdeilingu gæða. 
Menntun, hvers konar færni og menntun? 
Nýsköpun, hvaða tækifæri eru fyrir Ísland í 

nýsköpun samhliða þessum breytingum?
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Framtíðin

 „Gamli“ góði sjávarútvegurinn. 

 Erum stödd í miðri tæknibyltingu sem á eftir
að umbreyta sjávarútveginum.

 Í því felast ótal tækifæri fyrir íslenskt hagkerfi
en einnig margar áskoranir.

 Sjávarútvegurinn getur staðið mjög
framarlega í þróun lausna fyrir margs konar
iðnað.

 Ísland verður ekki aðeins viðtakandi lausna
heldur munum við hanna lausnir.
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Tækifæri og 
áskoranir

 Störfum fækkar í því 
sem teljast bein störf í
sjávarútvegi.
 Störfum í iðnaði sem 

þróar hátæknibúnað 
fjölgar og þó svo að 
þeim fjölgi ekki 1:1 eru 
þetta hálaunastörf.
 Þá felast tækifæri fyrir 

þá sem starfa beint í 
sjávarútvegi að auka 
sérhæfingu sína til að 
stýra nýrri tækni. Ekki 
alltaf um alsjálfvirkar 
lausnir að ræða.
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Breytingar
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Stöðug aukning 
í fjárfestingum
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Tæknin styður 
við markmið í 
umhverfismálum
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Sjávarútvegur 
og hátækni

 Íslenski Sjávarklasinn hefur bent á að velta 5 
hátæknifyrirtækja í lausnum fyrir sjávarútveg séu 
40 mia. kr. (Marel, 3XSkaginn, Hampiðjan, Valka 
og Curio)
60 fyrirtæki til viðbótar velta 30 mia. kr. en í heild 

veltir þessi geiri tvöfalt meir en hann gerði í upphafi 
áratugarins. 
Störfum fjölgar í hátækni þó þeim fækki í 

hefðbundnum sjávarútvegi. 
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Skaginn 3X
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Valka
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Aurora 
Seafood 
og Curio



Marel
Vandamálalausnir færðar yfir á önnur svið
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Byggðamál

Stjórnvöld og fyrirtæki í sjávarútvegi þurfa að huga 
að starfsemi sinni vítt og breitt um landið. 
Tækniþróunin þarf líka að eiga sér stað úti á landi. 
Með þessu er átt við að tæknifyrirtæki byggist upp 

nálægt starfsstöðvum sjávarútvegsfyrirtækja. 
Til að svo megi verða er hins vegar mikilvægt að 

fullnægjandi innviðir séu til staðar á hlutaðeigandi 
svæðum þannig að þekkingariðnaður fái þar þrifist.
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Kerecis
19



Skýrsla 
McKinsey

 Fjárfesting í hátækni í 
sjávarútvegi á að skila sér 
í verðmætaaukningu.
 Aukinn útflutningur á 

hátæknilausnum í 
matvælaiðnaði.
 Aukin verðmæti 

sjávarfangs og inn á nýja 
markaði. 
 Aukin nýting sjávarafurða.
 Takmarkið er að línan 

verði ekki eins og í skýrslu 
McKinsey frá 2012 heldur 
að hún verði upp á við.
 Tæknibreytingar eiga 

koma íslenskum 
sjávarútvegi á nýjan stað.
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