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Hvað skiptir máli varðandi sjálfbæra þróun?
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Hámarks verðmætasköpun

Öflugt nærsamfélag

Kolefnishlutleysi

“Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi 
kynslóða til að fullnægja sínum þörfum” (Gro Harlem Brundtland)



Hámarks verðmætasköpun
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Samhangandi virðiskeðja, sterk ímynd og samfellt flæði upplýsinga milli kaupenda, vinnslu og útgerðar stuðla 
að aukinni verðmætasköpun og stöðugum umbótum



Öflugt nærsamfélag
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Öflugt nærsamfélag í stöðugri þróun er í stakk búið að takast á við áskoranir og nýta tækifæri. Með samvinnu við 
félagasamtök og sveitarfélög styður Brim samfélagsþróun til framtíðar



Skipta stefna og fjárfestingar ríkisins máli?
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Bakkafjörður: Brothættar Byggðir
Af vef Byggðastofnunar: “…styrktra verkefna í Brothættum
byggðum og hafa þeir styrkir orðið mörgum einstaklingum
og félögum hvatning til að hrinda áhugaverðum
hugmyndum í framkvæmd í þátttöku -byggðarlögunum, jafnt
atvinnu- sem samfélagstengdum verkefnum. Jafnframt hafa
þessir styrkir hvatt nokkra styrkþega til að sækja um í aðra
sjóði með ágætum árangri, svo sem Uppbyggingarsjóði.
Dæmi eru um að úr verkefnunum hafi sprottið áhugaverð
ný fyrirtæki og atvinnutækifæri ...”

Samtals: 52 milljónir (jafngildi 52 fm við Austurbakka)

“sex þúsund fermetrar og því er fermetraverð 
um ein milljón króna á fermetra”



Þversögn byggðaaðgerða – Sjálfbær þróun? Útflutningur á 
óunnum, heilum þorski



Útflutningur á heilum þorski
Hærra hlutfall verðmæta tapast á sumrin en á öðrum tímum

803025130-Ferskur, hausskorinn þorskur
03025190-Ferskur, heill þorskur 

Gert er ráð fyrir 16% slóghlutfalli og 22% 
haushlutfalli (m.v. slægt)
Leiðrétt er fyrir útflutningi á 
hausskornum þorski til Bandaríkjanna



Spyrjum okkur gagnrýninna spurninga
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Ekki er tekið tillit til slóghlutfalls við útreikning á hlutfalli heildarafla. Hlutfallið er því í raun hærra

https://drive.google.com/file/d/1zgpI-vFDNdbVX_SpC_rKjBCiHeu4nFmx/view?usp=drive_web&authuser=2


Kolefnishlutleysi
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Brim stefnir að kolefnishlutleysi. Markmið um a.m.k. 40% minni losun m.v. verðmæti útflutnings (g 
CO2/evru) árið 2030 en árið 2020 og skipulagða, vottaða bindingu kolefnis sem tryggir kolefnishlutleysi 
árið 2040 eða fyrr



Horft til framtíðar
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