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Sjávarútvegsráðstefnan 2023 
Leiðbeiningar fyrir faghópa og umsjónarmenn málstofa 

Vinnuheiti á málstofum og stutt lýsing 
 Að há márki verðá 15 má lstofur á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni 2023 á sámt opnunármá lstofu.  
 Hver fágho pur getur komið með tillo gur um állt áð 5 má lstofur:  

• Hugmyndir: Hugmyndir áð má lstofum er m.á. áð finná í  viðáuká 3.  A  sí ðustu á rum háfá 
verið sendár inn fjo ldi hugmyndá sem ekki háfá verið ny ttár og þið getið fengið Hug-
myndábánkánn sendán til ykkár.  

• Fyrri málstofur: Yfirlit yfir állár má lstofur sem háldnár háfá verið á  Sjá váru tvegsrá ð-
stefnunni er áð finná, HÉ R. 

• Ykkar tillögur: Gefið má lstofunum heiti og gerið stuttá ly singu. 
• Hafið í huga: Meðáltáls heildárkostnáður fyrir hverjá má lstofu er um 1,3 milljo nir 

kro ná (21 MKR/16 má lstofur) og er því  mikilvægt áð vándá til verká.   Til viðbo tár 
kemur ferðá– og láunákostnáður fyrirtækjá/stofnánná/sámtáká áð sendá sí ná stárfs-
menn á  rá ðstefnuná. 

 Stjo rn Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár velur u r tillo gum fágho pá og þár er m.á. háft til við-
miðunár:  

• Markhópur: Ér verið áð sinná o llum márkho pum?  
• Endurtekningar: Hefur á ður verið fjálláð um efnið? Éf svo er háfá breytingár verið þáð 

miklár áð þo rf er áð endurtáká?  
• Eftirspurn: Hver er lí klegur fjo ldi þá tttákendá?  

 Fágho pár háldá sí ðán á frám áð vinná með þær má lstofur sem sámþykktár voru áf stjo rn 
Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár. 

1. mars 

Val í faghópa  
 Í  Fre ttábre fum Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár er kálláð eftir tillo gum í  fágho pá.  
 Stjo rnin velur sí ðán fulltru á í  fágho pá skv. tillo gum frá  utánkomándi og stjo rnármeðlimum.   
 Mikilvægt er áð fulltru ár í  fágho pnum háfi þekkingu og reynslu á  því  viðfángsefni sem tekið er fyrir.   
 
Hlutverk faghópa 
A kveðá efnisto k og veljá þá tttákendur í  sámstárfi við stjo rn Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár. Gert er rá ð fyrir áð 
hlutverki fágho ps se  formlegá lokið þegár bu ið er áð gerá tillo gu áð:  
 Heiti má lstofu.  
 Ly singu á  efnisto kum má lstofunnár.  
 Fyrirlesurum og gerá stuttá ly singu á  efnisto kum erindá.  
 Umsjo nármánni má lstofá og má lstofustjo rá. 
 
Gögn og leiðbeiningar 
 Stutt ly sing á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni er áð finná HÉ R 
 Upply singár um fyrri rá ðstefnur; má lstofur, erindi og rá ðstefnuhefti o.fl. er áð finná HÉ R 
 Leiðbeiningár fyrir fyrirlesárá og má lstofustjo rá er áð finná á  vef rá ðstefnunnár, HÉ R 

https://sjavarutvegsradstefnan.is/wp-content/uploads/2023/01/Malstofur-a-fyrri-radstefnum.pdf
https://sjavarutvegsradstefnan.is/wp-content/uploads/2022/08/Almennar-upplysingar-um-SUR-2022.pdf
https://sjavarutvegsradstefnan.is/fyrri-radstefnur/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/leidbeiningar/
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Endanlegar tillögur faghóps 
 Bu ið áð fá  sámþykki állrá eðá flestrá fyrirlesárá.  Við vál á  fyrirlesurum skál eftirfárándi háft í  

hugá:  
• Byggjum á breiddinni: Þáð eru til márgir flottir fyrirlesárár í  í slenskum sjá váru tvegi.  

Fo llum ekki í  þá  gryfju áð verá með so mu ándlit á r eftir á r eðá í  á rátugi eins og álgengt 
vár he r á ður fyrr. Hægt er áð fá  excel skjál með  o llum fyrirlesurum sem háfá háldið 
erindi á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni. 

• Framlag fyrirlesara: Hve lí klegur er fyrirlesári áð leggjá miklá vinnu í  erindið? Hefur 
hánn mikil go gn t.d. vegná vinnu sinnár eðá ná ms? Ér fyrirlesárá áð kynná eitthváð sem 
hánn er bu inn áð gerá oft á ður?  Við höfum fengið þá gagnrýni að það væri lítið 
fréttnæmt á ráðstefnunni.  

• Auglýsingaskrum: Ér lí klegt áð fyrirlesári muni notá tækifærið til áð áugly sá sí ná vo ru 
eðá þjo nustu í  erindinu? - Éf tálin er hætt á  því  þárf áð gerá viðeigándi rá ðstáfánir s.s. 
með sámtáli.  

• Hæfni fyrirlesara: Hve lí klegur er fyrirlesári til áð horfá frám á  við, bendá á  lí klegá 
þro un og láusnir? 

• Viðbrögð: Éf fyrirlesári sy nir má linu ekki mikinn á hugá og er seinn áð gefá svo r er 
reynslán oft su  áð hánn fellur u t á  seinni stigum eðá undirby r sitt erindi ekki nægilegá 
vel.  

• Mikilvægt: Ér nægilegá há tt hlutfáll fyrirlesárá kvenfólk og ungt fólk? 
• Tungumál: Éf einn fyrirlesárá er enskumælándi þá  verði tungumá lið má lstofunnár á  

ensku nemá ánnáð se  á kveðið áf stjo rn Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár.  Þáð skál þo  háft í  
hugá áð þáð er álmennur vilji fyrir því  áð háfá rá ðstefnuná á íslensku fyrir Íslendinga. 

 Érindi fyrirlesárá sem tilbu ið er áð setjá á  netið.  
• Vinnuly sing á  erindum, eðá ly sing á  þeim efnisto kum sem fágho purinn biður fyrirles-

árá áð fjállá um.   Nægilegt er áð háfá nokkrár lí nur til áð ly sá hverju erindi.  
• Náfn fyrirlesárá, stárfsheiti og vinnustáður.  
• Mynd áf fyrirlesárá.  

 Tillágá um má lstofustjo rá.  Hægt er áð fá  excel skjál yfir állá þá  áðilá sem háfá verið má lstofu-
stjo rár á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni. 

 Tillágá um umsjo nármánn má lstofu.  
 Umsjo nármenn og má lstofustjo rár getá verið einn u r fágho pnum eðá utánáðkomándi áðili 

sem er tilbu inn áð táká verkefnið áð se r.  

15. maí 

Endanlegt heiti og lýsing á málstofum 
 Lokið við áð klá rá: 

• Heiti á málstofum: Éndánlegt heit á  má lstofum á  í slensku og ensku sem birt verður á  
vef rá ðstefnunnár. 

• Lýsing á málsstofum: Éndánleg u tgá fá áf ly singu á  má lstofum tilbu nár áð setjá á  vef 
Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár.   

 He r skál háft í  hugá: 
• Lengd lýsingar:  Hæfileg lengd er 100-200 orð (10-15 lí nur).  
• Tímalengd: Hve lángán tí má þárf fyrir má lstofuná til áð komá efninu til skilá ? Má  háfá 

tí mánn styttri og háfá t.d. tvær má lstofur á  milli káffití má? 
• Tilgangur: Komá á  frámfæri upply singum, vekjá umræður eðá komá í  frámkvæmd 

mikilvægum má lefnum með fundum þá tttákendá fyrir og eftir rá ðstefnu.  
• Skipulag: Hváðá leið á  áð veljá várðándi skipulág, uppsetningu og frámkvæmd má l-

stofunnár (sjá  viðáuká 1). 
 Mikilvægt er áð vándá til verká:   

• ATH þáð er ekki merki um fágleg vinnubro gð áð breytá heiti má lstofá eðá ly singu eftir 
fyrstu birtingu.   

• Við skipulágningu á  má lstofu er mikilvægt áð forðást állt áugly singárskrum og áð sem 
flestir háfi áðkomu, sjá  viðáuká 2.  

 Várðándi erindi fyrirlesárá skál verá lokið við áð gerá: 
• Stutt ly singu á  erindi eðá stuttá sámántekt á  því  sem fágho purinn vill áð fyrirlesári táki 

fyrir í  sí nu erindi.  
• Tillo gur um fyrirlesárá, fyrsti válkostur og ánnár válkostur – Stjo rn Sjá váru tvegsrá ð-

stefnunnár lætur vitá ef gert er rá ð fyrir fyrirlesárá einnig í  o ðrum má lstofum. 

15. apríl 
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     Undirbúningur, samhæfing og samræður  
 Umsjo nármáður má lstofu skál: 

• Háldá fund/fjárfund með má lstofustjo rá og fyrirlesurum þár sem fárið er yfir 
skipulág, erindi og má lflutningur sámræmdur.  Sjá  leiðbeiningár fyrir fyrirlesárá 
og má lstofustjo rá.  

• Háldá se rstákán fund með má lstofustjo rá nokkrum do gum fyrir rá ðstefnu og fárá 
yfir með honum um frámkvæmd fundástjo rnunár, lið fyrir lið.   Sjá  leiðbeiningár 
fyrir má lstofustjo rá. 

Kynning  

 Umsjo nármáður vinnur með má lstofustjo rá og fyrirlesurum áð kynná má lstofuná. 
• Skrifá í  blo ð, mætá í  u tvárp og sjo nvárp til áð kynná sí ná má lstofu og rá ðstefnuná.  
• Notá sámfe lágsmiðlá til áð kynná sí ná má lstofu og rá ðstefnuná.  
• Miðlá fre ttum sem birtást á  vefsí ðu rá ðstefnunnár, Fácebook sí ðu rá ðstefnunnár 

og o ðrum sámfe lágsmiðlum sem Sjá váru tvegsrá ðstefnán notár.  
• Notið merki rá ðstefnunnár í  ykkár kynningum sem hægt er áð sækjá HÉ R.  

Endanleg dagskrá  

 Umsjo nármáður má lstofu hefur lokið við: 
• Éndánlegá ly singu á  o llum erindum sem er í  tákt við ly singu fágho ps á  efnis-

to kum. 
• U tvegá állár myndir áf fyrirlesurum, sjá lfum se r og má lstofustjo rá.  

Ráðstefnan 

 Minnispunktár vegná undirbu nings má lstofu á  rá ðstefnustáð. Atriði sem umsjo nár-
máður má lstofu þárf áð hugá áð: 

• Má lstofustjo ri háfi tí máspjo ld. 
• Pro fá állár glærur og fullvissá sig um áð inniháldið komi eðlilegá frám á  tjáldinu, 

hljo ð se  eðlilegt og myndbánd komi upp.  
• Sjá  til þessá áð fyrirlesárár mæti  - Hringjá í  fyrirlesárá ef þess er þo rf. 
• Merki Sjá váru tvegsrá ðstefnunnár og áðálstyrktáráðilá se  á  kynningárglæru sem 

várpáð er á  tjáld í  rá ðstefnusál í  uppháfi má lstofu, hle um og þegár umræður fárá 
frám. 

• Má lstofustjo ri á  áð háfá eftirtáldá áðstoðármenn: Tæknimánn frá  Ho rpu sem se r 
um rá ðstefnuto lvu og tvo áðstoðármenn með hljo ðnemá fyrir fyrirspyrjendur. 
Tæknimenn Ho rpu setjá hljo ðnemá á  fyrirlesárá. 

• Sjá  einnig leiðbeiningár fyrir má lstofustjo rá. 

30. ágúst 

September 

Október 

Október 

2.-3. 

nóvember 

1. nóvember      Fyrirlestrar á skýið  
 Sjá váru tvegsrá ðstefnán er með oneDrive þár sem tæknimenn Ho rpu getá so tt állár 

glærur. 
 Umsjo nármáður má lstofu þárf áð hugá áð eftirfárándi: 

• Y tá á  eftir fyrirlesurum áð setjá sí nár glærur á  sky ið. 
• Sjá  til þess áð notuð se  sto ðluð forsí ðuglærá sem hægt er áð sækjá HÉ R 
• Sjá  til þess áð glærur inniháldi þáu efnisto k sem fágho purinn lágði til. 
• ATH  áð ekki er hægt áð breytá glærum á  sky inu og þárf áð setjá inn ny já leiðre ttá 

glæru og áuðmerkjá t.d. með NY TT. 

https://sjavarutvegsradstefnan.is/leidbeiningar/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/leidbeiningar/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/leidbeiningar/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/merki-radstefnunnar/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/leidbeiningar/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/leidbeiningar/
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Viðauki 1. Nokkur dæmi um uppsetningu og skipulag málstofa 

Aðferðafræði 1: Hefðbundin málstofa 
Fjo gur til sex erindi og 20-30 mí n í  umræður. Oftást gefinn kostur á  fyrirspurnum í  lok erindis og sí ðán 
umræður áð loknum erindum. Lengd má lstofu 105 mí n. 
Dæmi: Sennilegá yfir 90% má lstofá sem háldnár háfá verið á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunum 2010-2018.  
 

Aðferðafræði 2: Stutt málstofa 
Lengd 45-60 mí n, tvær má lstofur á  milli káffití má.   
Dæmi: Oft verið rætt um áð háfá stuttá má lstofur á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni en lendingin hefur álltáf verið 
ein lo ng.  
 

Aðferðafærði 3: Hringborðspanel í lok allra erinda 
Háldin nokkur erindi í  ro ð á n þess áð gefá kost á  fyrirspurnum eftir hvert erindi. Í  lok má lstofunnár er 
pánel með fyrirlesurum og utánáðkomándi áðilum. Pánel komi t.d. upp á  sviðið eftir áð erindum er lokið og 
sitji við  hringborð en fyrirlesárár við lángborð.  Pánel spyr fyrirlesárá og kemur með áthugásemdir, en 
engár fyrirspurnir u r sál.  
Dæmi: Márkáðsþro un: sto rá myndin 2018. 
 

Aðferðafræði 4: Panelumræður eftir hvert erindi 
Éftir lok erindis er kálláður upp á  svið nokkurrá mánná pánel sem spyr og kemur með áthugásemdir við 
þáð sem frám kom í  erindi. Éftir hvert erindi komá ny ir áðilár í  pánel, se rfræðingár á  því  sviði sem fjálláð er 
um.  
Dæmi: Má lstofá Arion bánká 2018 
 

Aðferðafræði 5: Löng málstofa með sama þema 
Tvær má lstofur í  ro ð, um 210 mí nu tur áð lengd, með sámá eðá svipáð þemá.   
Dæmi:  Láxeldi á  Í slándi í  álþjo ðlegri sámkeppni á rið 2016, Hugverkáre ttur í  sjá váru tvegi á rið 2017 og 
Remote electronic monitoring in fisheries á rið 2019. 
 

Aðferðafræði 6: Lönd og stutt erindi 
Éitt eðá fleiri yfirlitserindi og sí ðán mo rg o rerindi (5 mí n) s.s. frumkvo ðlá eðá nemá.  
Dæmi: Fullny ting í  verðmætár áfurðir, á rið 2016.  
 

Aðferðafræði 7: Örerindi 
Mo rg o rerindi t.d. frumkvo ðlár og nemendur sem eru áð kynná sí n ná msverkefni. Umræður í  lok má l-
stofunnár.   
Dæmi: Hefur ekki verið háldin á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni en hefur komið til táls.  
 

Aðferðafræði 8: Örerindi og veggspjöld 
Mo rg o rerindi t.d. nemendur sem eru áð kynná sí n ná msverkefni. Umræður við veggspjo ld nemá frámán 
við rá ðstefnusál áð lokinni má lstofu.  
Dæmi: Hefur ekki verið háldin á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni en hefur komið til táls.  
 

Aðferðafræði 9: Hraðstefnumót – Samtal forsvarsmanna í sjávarútvegi og nema 
Nemum eðá t.d. frumkvo lum skipt í  ho pá. Þeim gefst sí ðán kost á  áð eigá sámtál við nokkrá forsvársmenn í  
sjá váru tvegi, hvern í  5-10 mí n. 
Dæmi: Fyrst reynt á  Sjá váru tvegsrá ðstefnunni 2018 og þá  með nemum.  
 

Aðferðafræði 10: Umræðumálstofa 
Forsvársmenn í  sjá váru tvegi á  sviði þár sem sámtál á  se r stáð á  milli þeirrá, leitt áf vo num fjo lmiðlámánni. 

Viðauki 2. Kröfur um skipulag málstofa 

Þegár má lstofur eru skipulágðár áf utánáðkomándi áðilum skál eftirfárándi háft til viðmiðunár: 

• Samtök:  Éf ein sámto k skipuleggjá má lstofu er kráfá um áð efnisto k se  eingo ngu má lefni er várðá þáu 
sámto k og fe lágsmenn.  Éf komið er inn á  svið ánnárrá hágsmunásámtáká þurfi fleiri áð komá áð skipu-
lágningu. 

• Fyrirtæki: Kráfán er áð fleiri en eitt fyrirtæki komi áð skipulágningu m.á. til áð reyná áð komá í  veg 
fyrir ,,áugly singákynningár“ eðá á ro ðri beint áð áðilá sem ekki hefur áðkomu áð skipulágningu má l-
stofunnár.  

• Bankar: Í  tilfellum sem bánki er áðálstyrktáráðili og með mo tto ku verði honum heimilt áð verá með 
má lstofu. Éf efnisto k várðá áðrá bánká þurfá þeir áð háfá áðkomu áð skipulágningu má lstofunnár.  

• Stofnanir:  Gert er rá ð fyrir áð efnisto k má lstofunnár se  innán sviðs stofnunárinnár og ef má lið várðár 
hágsmuni ánnárrá komi viðkomándi áðilár áð skipulágningu.  
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Auðlindin, nýting og veiðar 
Faghópur: T.d. með fulltru á frá  Háfránnso knástofnun, rá ðuneyti, Fiskistofu, u tgerð, sámto kum og þjo nustu-
fyrirtæki innán veiðáfærá.  Miðáð verði við áð álltáf se  fulltru i frá  u tgerð og Háfránnso knástofnun.  
Efnistök:  
• Auðlindin og ny ting: Lí frænár áuðlindir (botnfiskár, uppsjá várfiskár, botndy r, svifdy r, þáng og þári o.fl.);  

A hrif breyttrá umhverfisskilyrðá á  áfkomu sjá várlí fverá; Má lmár og o nnur efni á  sjá várbotni; Stráumár, 
vindár og o ldur sem orkugjáfi; A skoránir og hindránir við ny tingu vánny trá tegundá; Fiskleit, ny ting og 
áukin verðmæti áflá. 

• Fiskveiðistjo rnun: Sjá lfbær þro un; U thlutun áfláheimildá (kvo tá); Fiskveiðistjo rnunárkerfið;  Auðlindá-
gjáld; Alþjo ðlegir sámningár; Veiðileyfi, vigtun og skrá ning áflá; Éftirlit með veiðum; Svæðálokánir og 
tákmárkánir við notkun á kv. veiðáfærá; Stjo rnun veiðá á  sámeiginlegum stofnum; Fiskifræði sjo -
mánnsins. 

• Svæðáskipulág: Háf– og strándsvæðáskipulág; Sámkeppni fiskveiðá og ánnárrá átvinnugreiná um svæði.  
• Veiðáfæri og veiðáfæri: Þro un veiðáfærá fyrir fiská; botndy r og svifdy r; Kjo rhæfni veiðáfærá og 

umhverfisá hrif;  Veiðár og meðho ndlun á  lifándi lí fverum - Velferð fiská; Gæði fisks m.t.t. veiðisvæðá og 
á rstí má; Ho nnun veiðáfærá og áflámeðho ndlun.   

• Skip, bá tár og þjo nustá: Ho nnun, skipásmí ði og viðháld; Tækjábu náður og upply singártækni;  Orku-
spárnáður og umhverfisvæntir válkostir;  Háfnárstárfsemi. 

• Háftengd ferðáþjo nustá:  Ferðáþjo nustá og hválveiðár; Sjo stángáveiði; Hváláskoðun; Ko fun og ferðá-
þjo nustá; A hrif ferðáþjo nustu á  lí frí kið. 

• Auká áfkástágetu stofná: Háfbeit, skjo lstáðir fyrir fiská, fo ðrun og áðrár áðferðir til áð áuká áfrákstur 
fiskstofná; Veiðár og eldi á  villtum tegundum; Seiðásleppingár og erfðáblo ndun.   

Viðauki 3. Faghópar og efnistök 

Vinnsla sjávarafurða  
Faghópur: T.d. með fulltru á frá  Mátí s, Mátvælástofnun, fiskvinnslu, þjo nustufyrirtæki innán vinnslutækni.  
Miðáð verði við áð álltáf se  fulltru i frá  fiskvinnslu og Mátí s. 
Efnistök:  
• Hrá efni til vinnslu: Aflámeðho ndlun, bu náður og hrá efnisgæði; Kæling og kælibu náður;  Fiskmárkáðir; 

Umbu ðir fyrir hrá efni.   
• Slá trun: Undirbu ningur og meðho ndlun fyrir slá trun; Aflí fun; Blo ðgun; Slæging; Dáuðástirðnun; Hváð 

getur sjá váru tvegurinn lært áf slá trun og vinnslu eldisáfurðá?  
• Vinnsluleiðir: Vinnslá botnfiská og uppsjá várfiská (Ferskt, frysting, so ltun, þurrkun, reyking, niðursuðá, 

niðurlágning); Fiskimjo l og ly si;  Rækju– og humárvinnslá; Vinnslá skel– og skrá pdy rá;  Ny ting áuká-
áfurðá; Vinnslá á  sjo  eðá í  lándi;   Tækifæri í  fullvinnslu sjá várfángs.   

• Gæði og vo ruþro un; Gæðámá l; Kæling; Vo ruþro un; Umbu ðir og umhverfismá l;  Stáðlár, gæðákerfi og 
vottorð.  

• Ho nnun og tækni: Bolfiskvinnslutækni; Uppsjá várvinnslutækni;  Ho nnun vinnslufyrirtækjá; Upply s-
ingártækni. 

• Sjá várlí ftækni: Vinnslá lí fvirká efná u r sjá várlí fverum; Sjá várlí fverur sem uppsprettur lyfjá; Lí fefná-
vinnslu og vinnslu á  verðmætum áfurðum u r áukáhrá efni. 
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Sala, markaðssetning og dreifing 
Faghópur: T.d. með fulltru á frá  Í slándsstofu, márkáðsfyrirtæki, sjá váru tvegsfyrirtæki og há sko lá.  Miðáð 
verði við áð álltáf se  fulltru i frá  Í slándsstofu og márkáðsfyrirtæki.  
Efnistök:  
• Frámboð: Frámboð sjá várfángs frá  Í slándi;  Heimsfrámboð sjá váráfurðá og ánnárrá mátvælá; Frámboð 

eldisáfurðá og á hrif á  sjá váru tveginn. Frámboð á  tækjá- og hugbu náði fyrir sjá váru tveginn.  
• Sálá og márkáðssetning: Márkáðir og eftirspurn á  erlendum mo rkuðum;  Káupendáhegðun; A hrifáþættir 

á  márkáðsverð og eftirspurn; Sálá til heildsálá eðá smá sálá;  Upply singármiðlun og kynningár;  Fisksálár 
og innánlándsneyslá; Kynning á  sjá várfángi fyrir ferðámenn; Sámeiginlegt márkáðsstárf.  Sálá á  tækjá- 
og hugbu náði í  sjá váru tvegi.  

• Neytendámá l: O ryggi mátvælá; Neytendávernd; Éftirlit með o re ttmætum viðskiptáhá ttum og gágnsæi 
márkáðsins; Fræðslá til álmennings um neytendámá l; Viðbro gð seljándá ef várá uppfyllir ekki kro fur. 

• Kynningármá l:  Í mynd í slensks sjá váru tvegs; Kynning á  í slenskum sjá váru tvegi he r á  lándi og erlendis; 
Umfjo llun um sjá váru tveg og á hrif á  viðhorf; Viðhorf fjo lmiðlá til sjá váru tvegs.  

• Merkingár: Uppruná–, umhverfis– og vo rumerki; Vottánir og rekjánleiki; Tegundáfálsánir og efnánotkun 
í  sjá várfángi.  

• Flutningá- og háfnárstárfsemi: Háfnir og áfurðágeymslur; Flutningstæki (Skip, flug og bí lár);  Dreifileiðir 
og tí ðni flutningá á  einsto k márkáðssvæði.  

• Utánrí kismá l: Tollár og álþjo ðlegir sámningár;  Sjá váru tvegur og utánrí kismá l.    
 
Stefnumótun, rannsóknir og umhverfismál  
Faghópur: T.d. með fulltru á frá  sko lá, stjo rnsy slustofnun, sjá váru tvegsfyrirtæki, ny sko punárfyrirtæki, 
ránnso knáfyrirtæki og umhverfissámto kum.  Vál á  bákgrunni einstákrá áðilá í  fágho p miðist við á herslu-
svið stjo rnár á  efnisto kum hverju sinni.   
Efnistök:  
• Stefnumo tun: Stefnumo tun stjo rnváldá, greinárinnár og stjo rnmá láflokká; Stefnumo tun í  sjá váru tvegi og 

hlutverk greinárinnár.  
• Ránnso knir, þro un og ny sko pun: Hlutverk há sko lá og ránnso knástofnánná;  Hlutverk innlendrá og 

erlendrá ránnso knásjo ðá;  Stoðkerfi fyrir frumkvo ðlá; Sámstárf sjá váru tvegs og ránnso knááðilá;  Tæki-
færi í  álþjo ðlegu sámstárfi;  Hugverkáre ttur í  sjá váru tvegi.  

• Umhverfismá l: Umhverfisá hrif (loftmengun, olí á, plást o.fl.); Loftslágámá l og á hrif á  sjá váru tveginn; 
Hreinsun strándá og áðgerðir til áð minnká umhverfisá hrif; Mengun og fyrirbyggjándi áðgerðir; Minni 
loftmengun og notkun umhverfisvænná orkugjáfá á  lándi og sjo . 

 

Mannauður, rekstur og annað  
Faghópur: T.d. með fulltru á frá  sjá váru rvegsfyrirtæki,  menntástofnunum,  þjo nustuiðnáðinum innán hug-
bu náðárgeiráns. Vál á  bákgrunni einstákrá áðilá í  fágho p miðist við á herslusvið stjo rnár á  efnisto kum 
hverju sinni.   
Efnistök: 
• Mánnáuður: Mánnáuðsstjo rnun; Alþjo ðleg tækifæri í  so lu þekkingár; Konur í  sjá váru tvegi. O ryggis– og 

velferðámá l stárfsmánná í  sjá váru tvegi. 
• Fræðslu- og menntámá l: Sjá váru tvegstengt ná m í  sko lum; Þárfágreining og stefnumo tun í  menntá-

má lum;  Fræðslustárfsemi í  sjá váru tvegsfyrirtækjum;  Stárfsþjá lfun í  fyrirtækjum; Kynning á  sjá váru t-
veginum í  sko lum; Kennslá í  sjá váru tvegsfræðum fyrir erlendá nemendur; 

• Rekstur og sámkeppnishæfni: Upply singátækni; Afkomá greinárinnár; Skáttlágning; Sámkeppnishæfni 
í slensks sjá váru tvegs; Fjá rfestingátækifæri og hlutábre fámárkáður; Érlend stárfsemi sjá váru tvegsfyrir-
tækjá og tækifæri.   

• Stjo rnsy slán og stjo rnmá lin: Hlutverk rá ðuneytis og stofnánná; Sámstárf stjo rnsy slu og sjá váru tvegs;  
Éftirlit með sjá váru tveginum; Fulltru ár sjá váru tvegsins á  Alþingi. 

• Sámfe lágsá byrgð: Sjá váru tvegur og sámfe lágsá byrgð; Sjá váru tvegsþorpið; Sjá váru tvegur og byggðá-
þro un. 

• Sjá váru tvegsmenning: Sjá váru tvegsságá; Strándmenning; Várðveislá menningárminjá; Várðveislá 
gámállá bá tá og skipá; Sy ningáráðstáðá fyrir ferðámenn; Sjá váru tvegsso fn. 

• Strándbu náður (lágáreldi): Auðlindin (svæðin) og umhverfisáðstæður; Fiskeldi, eldistækni, eldisáðferðir 
og eldistegundir; Skeldy rá- og þo rungárækt.  

 


