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Á tímum breytinga 



Umhverfismál

 Mjög aukin vitund – Jákvætt!  

 Hegðun fólks og umgengni 

 Flokkun – Plastpokar vs fjölnotapokar



Umhverfismál 
& 
umræðan 
 Oft mjög tilfinningahlaðin umræða  

 Jafnvel valin umræða og sviðið þröngt

 Það sýnilega oftar rætt, fremur en 
hlýnun eða súrnun sjávar

 Sumir að gleyma sér 



Umhverfismál
og sumt er nú samt …??? 

Á umhverfisráðstefnunni í Davos í 
Sviss mættu um 1.500 einkaþotur



Umhverfismál

 Hvar liggur vandamálið?

 Hvert er verkefnið?

 Hvað getum við gert? 

 Hvað get ég gert? 

 Fræða eða hræða 

 Tökum skrefið, förum í breytingar!



Umhverfismál
 Neytendur að bregðast við

 Höldum umræðunni á lofti 

 Fræða en ekki hræða!  



Umhverfismál
Hver eru þá næstu skref?

Er varan flutt stystu mögulegu flutningsleið? 

Er varan flutt á allra hagkvæmasta máta

Hvað með umbúðir á vörunni? MSC og FSC? 



Ferskur fiskur
• Stutt frá beinum siglingum fiskiskipa 

• „Gámafiskur“ til Grimsby/Hull  

• Í dag …  
• Meira unnin gæða vara 
• Fer lengri flutningsleið
• Flök og bitar t.d. inn á 

Frakkland og Belgíu 

• Fer jöfnum höndum í sjó og flugi 

• Sjóflutningsleiðin er ekki vandamál! 



Ferskur fiskur
Kæling & framfarir
Skapa tækifæri! 

 Á tímum … kælingar

 Miklar framfarir náðst 

 Betri afurð 

 Afurðin sjálf orðin kælimiðill! 

 Kælikeðjan og ferlar sterkari 

 Kæligeymslur 

 Flestar ef ekki allar landvinnslur komnar 
með hurðargat fyrir gáma 

 Hurðargat fyrir gáma hjá móttakanda 
 Afurðin ávallt í kældu rými 
 Ef ekki þá er iðulega um afar stuttan 

tíma að ræða 
 Kælibílar í dreifingu

 Með framförum er hægt að gera 
breytingar!  



CoolSeal
 100% endurvinnanlegar 

 Umbúðir í takt við þarfir nútímans 

 Einangrun; loft á milli laga

 Hagkvæmni  



Hver er þá staðan? 
Eru íslenskar ferskfisk afurðir

tilbúnar í breytingar?



Hvar liggur 
lausnin?
 Miklum framförum náð á Íslandi 

 Endurnýjanlegar umbúðir  

 Þykkari og efnis meiri umbúðir ekki lausnin 

 Ferlin eða umbúðir? 

 Móttakandinn þarf að taka þátt 



Gerum
kröfur

um
meiri

árangur!
Allt er mögulegt!



Íslenskur 
sjávarútvegur
í fararbroddi
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