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Vísindi eru mikilvæg fyrir þróun í sjávarútvegi 

• Aukna framleiðni þarf að byggja á 
traustum þekkingargrunni.

• Íslenskur sjávarútvegur er í alþjóðlegri 
forystu.

• Höfum tækifæri til að halda forystunni.



Íslenskur sjávarútvegi - Áskoranir 

• Takmarkaðar náttúruauðlindir.

• Loftlagsbreytingar / Mengun hafsins.

• Hörð samkeppni á alþjóðamörkuðum.

• Kröfuharðir og upplýstir neytendur.

• Sjálfvirknivæðing.



Rannsóknir og þróun í gæðum og hreinleika

• Hreinleiki og gæði – sterkt 
markaðsvopn.

• Kröfuharðir neytendur.

• Heiðarlegur og vel 
rökstuddur málflutningur.



Að gera meira úr því sama „nýsköpun“

• Íslenskur sjávarútvegur hefur gert vel í að búa til meiri 
verðmæti úr sama magni af hráefni.

• Hvert útflutt kg af sjávarafurðum skilar rúmum 2 sinnum meiri 
verðmætum í dag en árið 2003. 

• Árið 2003 var tekin stefnumótandi ákvörðun um að auka 
verðmæti sjávarfangs með rannsóknum og þróun.



Nýsköpun í kæli- og vinnslutækni
• Ofurkæling um borð í skipum

• aukin kæling– ferskara hráefni.

• Kæling í flutningum
• skipaflutningar í stað flugflutninga

• Vatnsskurður
• hámörkun verðmæta Mynd: Hildur Inga Sveinsdóttir



Sjávarútvegurinn prímus mótor í þekkingariðnaði

• Kerecis handhafi Nýsköpunarverðlauna Íslands 2018
• Skaginn3X handhafi Nýsköpunarverðlauna Íslands 2017
• Zymetech handhafi Nýsköpunarverðlauna Íslands 2015
• Valka handhafi Nýsköpunarverðlauna Íslands 2013
• Primex handhafi Nýsköpunarverðlauna Íslands 2012

• Vísir handhafi Íslensku þekkingarverðlaunanna 2018



Verðmætasköpun til framtíðar…Nýsköpun!
• Áhersla á nýsköpun og rannsóknir í 

stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.

• Fjárfesting í nýsköpun í sjávarútvegi 
eykur verðmætasköpun.

• Mikilvægt að styðja við nýsköpun í 
sjávarútvegi.

• Nýsköpun í sjávarútvegi – tækifæri 
til að efla landsbyggðirnar.



• 2600 m2

• 6 fyrirtæki
• 35 starfsmenn - 17 framhaldsnemendur
• 35 konur/19 karlar

Markmið: efla menntun, rannsóknir og þróunarstörf á landsbyggðinni



• Stofnað 1955.

• Höfuðstöðvar á Sauðárkróki.

• Eitt af fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi. 

• Er með eigin togara, kvóta, vinnslur og eldisfyrirtæki.

• FISK Seafood er móðurfyrirtæki PROTIS og Iceprotein.



2005: stofnað af RF, forvera MATÍS 

Framleiðslufyrirtæki

2012: í eigu FISK Seafood
R&Þ fyrirtæki
• aukin nýting á hráefni
• vöruþróun
• aukin gæði endaafurða



• Staðsett í Verinu Vísindagörðum á Sauðárkróki.
• 3 rannsóknastofur (efna- og örverurannsóknastofa, 

frumurannsóknastofa) & 1 tilraunaverksmiðja
• 6 starfsmenn
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• Ofurkælitækni um borð í 
fiskiskipum

• „Breytingin á millidekkinu á 
Málmey“

• Þróun á PROTIS®Fiskprótín 
fæðubótarefnum.



Íslenskt líftæknifyrirtæki

Stofnað í október 2015

Hlutverk:
Framleiðir PROTIS® Fiskprótín fæðubótarefni.

Einstakar vörur:
Innihalda vatnsrofið þorskprótín (IceProtein®).



Fyrsta íslenska kollagenið sem framleitt er á Íslandi úr íslensku fiskroði.



Starfsfólk PROTIS

Heimir Haraldsson
M.Sc. Efnaverkfræði

Framleiðslustjóri
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M.Sc. Næringarfræði

Framkvæmdastjóri

Drífa Hrund Árnadóttir
B.Sc. Viðskiptafræði

Markaðs- og sölustjóri

Stoðdeildir: 
• Bókhaldsdeild 

FISK Seafood
• Markaðs- og 

söludeild KS
• Landvinnsla 

FISK Seafood
• Iceprotein



Samstarfsaðilar Iceprotein og PROTIS í þróun
ARNASON FAKTOR



Takk fyrir!
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