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Ár Yfirlit 
(upphafsmálstofa) 

Veiðar Vinnsla Markaður Blönduð Annað 

2010 Íslenskur sjávarútvegur. 
Samantekt og umræður. 

  Markaðsmál og vöruþróun.  
Vörumerkið Ísland. 
Umhverfismerkingar. 

Tækifæri til 
verðmætasköpunar. 

Ferðaþjónusta og sjávarútvegur. 

2011 Íslenskur sjávarútvegur. 
Sjávarklasinn á Íslandi. 
Samantekt, 
pallborðsumræður og 
verðlaunaafhending. 

Sóknarfæri í veiðitækni. Vöruþróun Markaðstækifæri í Evrópu. 
Markaðssvæði framtíðarinnar. 
Evrópusambandið og íslenskur sjávarútvegur. 

Tækifæri erlendis. Sjávarútvegur og fjölmiðlar. 

2012 Íslenskur sjávarútvegur. Allt hráefni á land? Er framtíð í fullvinnslu á 
Íslandi? 

Eiga Íslendingar að vera með sameiginlegt 
markaðsstarf? 
Heimsframboð helstu botnfisktegunda. 
Framboð og eftirspurn uppsjávarfiska í N-
Atlantshafi. 
Opportunities for the seafood industry of Iceland in 
the EU, now or as member. 

 Framtíðartækifæri í fiskeldi. 

2013 Íslenskur sjávarútvegur. Hvalveiðar og ferðaþjónusta, 
samkeppni eða samherjar? 
Deilistofnar = Deilustofnar? 

Eru tegundafalsanir og 
efnanotkun vandamál í 
íslenskri fiskvinnslu? 
Þróun í vinnslutækni. 

Flutningur á ferskum fiski. 
Heimsframboð samkeppnistegunda botnfiska. 
Umhverfis- og upprunamerki, samkeppni eða 
samherjar? 
Sameiginlegt markaðsstarf. 

 Hvernig eru helstu stofnanir 
sjávarútvegsins að þjóna greininni? 
Sjávarlíftækni – Hvað er í hendi? 

2014 Íslenskur sjávarútvegur. Eitt, tvö eða fleiri 
fiskveiðistjórnakerfi? 
Hvað er sanngjarnt 
auðlindagjald? 

Nýsköpun í kæli- og 
frystitækni. 
Vinnsla á sjó eða vinnsla í 
landi? 

Markaðir til framtíðar. Uppsjávarfiskur – Þögla 
byltingin. 
Tækifæri til nýsköpunar í 
sjávarútvegi. 

Eru fjárfestingartækifæri í 
sjávarútvegi? 
Sjávarútvegur og menntun. 

2015 Íslenskur sjávarútvegur 
2015. 

Lengi býr að fyrstu gerð – Frá 
veiðum til vinnslu. 
Togveiðar – Áskoranir til 
framtíðar. 

 Ný nálgun við markaðssetningu íslenskra 
sjávarafurða. 
Eru tækifæri fyrir Íslendinga í umhverfismálum? 
Ferskfiskflutningar og markaðir. 
Sameiginleg markaðssetning. 

 Hvaða tækifæri sjá erlendir aðilar í 
íslensku fiskeldi? 
Sjávarútvegur og samfélagsábyrgð. 
Af hverju eru ekki fleiri konur í 
stjórnunarstöðum í sjávarútvegi? 

2016 Íslenskur sjávarútvegur 
og utanríkismál. 

Tæknibreytingar við fiskveiðar og 
fiskleit. 
Orkunotkun og orkusparnaður við 
veiðar og siglingu. 
„Fiskifræði sjómannsins“ og 
Hafró. 

Sögur af þróun í sjávarútvegi 
á Ísland. 
Fullnýting í verðmætar 
afurðir. 
Þróun og framtíðarhorfur í 
bolfiskvinnslutækni. 

Sala og dreifing á íslenskum fiski á HOREC 
Vottun og áhrif á sölu íslenskra sjávarafurða. 
Þróun í olíuverði – ógnir og tækifæri í okkar 
viðskiptalöndum. 
Staða og tækifæri á bolfiskmörkuðum. 

Aukin verðmætasköpun í 
uppsjávarfiski og grænu 
skrefin. 

Laxeldi á Íslandi í alþjóðlegri 
samkeppni Staða – Framtíðarsýn – 
Stefna. 

2017 Er hægt að fimmfalda 
útflutningsverðmæti bláa 
hagkerfisins? 

Öryggismál sjómanna. 
Fiskveiðistjórnarkerfi og 
veiðigjöld annarra þjóða. 

Þróun og framtíðarsýn í 
gæðamálum. 
Umbúðir og áhrif þeirra á 
umhverfið. 

Kröfur kaupenda um upplýsingar – Erum við að 
gera nóg? 
Tækifæri og áskoranir á mörkuðum. 
 

Framtíð ferskfiskvinnslu. 
Fjórða iðnbyltingin – 
Sjávarútvegur. 

Mikilvægi rannsókna og nýsköpunar 
fyrir sjávarútveginn. 
Upplýsingatækni í sjávarútvegi. 
Hugverkaréttur í sjávarútvegi – Af 
hverju að verja hugverk? 
Hugverkaréttur í sjávarútvegi – 
Hvernig skal verja hugverk? 
Menntun í sjávarútvegi. 



 

 
Ár Yfirlit 

(upphafsmálstofa) 
Veiðar Vinnsla Markaður Blönduð Annað 

2018 Farsæll rekstur í 
sjávarútvegi 

Uppsjávarveiðar á tímum 
loftslagsbreytinga. 

Hönnun og starfsumhverfi í 
fiskvinnslu með aukinni 
tæknivæðingu. 
Málstofa 
Saltfiskframleiðenda. 
Framtíðartækni. 

Markaðsþróun: Stóra myndin. 
Eru vottanir markaðsaðgangur eða 
markaðshindranir? 
Staða og þróun á mikilvægustu bolfiskmörkuðum. 
Uppruni og umhverfismál – áhrifavaldar á kaup 
sjávarafurða. 
Markaðssetning og vörumerkið Ísland. 

Framtíð smábátaútgerðar á 
Íslandi. 
Ísland í fremstu röð? 
Lausnir til að auðvelda 
ákvörðunartöku í 
sjávarútvegi. 

Umhverfismál sjávarútvegsins. 
Greining á íslenskum sjávarútvegi. 
Nemendamálstofa: Tækifæri í námi 
og starfi – hvaða leið fór ég? 
 

2019 Íslenskur sjávarútvegur – 
Hvar verðum við eftir 20 
ár? 

Remote electronic monitoring in 
fisheries. 
Orkunotkun og orkugjafar í 
sjávarútvegi. 
Umhverfisvænar togveiðar. 
Shared fisheries, challenges and 
solutions to sustainability. 
 

Los í fiski er mannanna verk. 
Umbúðir fyrir ferskt 
sjávarfang – sjálfbærni og 
varðveisla gæða. 
 

Íslenskur fiskur í erlendum netverslunum 
The importance of origin. 
Mikilvægi fiskmarkaða og hvernig tryggjum við 
framboð til framtíðar. 
 

Kynningar þjónustuaðila 
sjávarútvegs (kostaðar 
kynningar). 
Framtíðin er núna. 
Í upphafi skyldi endinn skoða 
– Er til markaður fyrir nýjar 
hugmyndir? 

Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi, 
mikilvægt fyrir land og þjóð 
Kynning á nemendaverkefnum úr 
sjávarútvegstengdu námi 
 

 


