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Kallað var eftir framúrstefnulegum
nýsköpunarhugmyndum

• Auglýst var á vormánuðum 2011 og skilafrestur í maí
– Dagblöð

– Sjávarútvegstímarit og netmiðlar

– Vefsíða SÚR– Vefsíða SÚR

– Tölvupóstar

• Framsetning hugmynda í einfaldri mynd
– Lýsing á hugmynd, framkvæmd, væntanlegum afrakstri og

áhrifum til góðs fyrir íslenskan sjávarútveg og tengdar
greinar

– Verðlaun



Tilgangur og markmið

• Að skapa umræðugrundvöll eða nýja hugsun

• Finna framsæknar og frumlegar hugmyndir

– Nýsköpun, virðisauki, sjálfbærni,– Nýsköpun, virðisauki, sjálfbærni,

– efla ímynd landsins eða greinarinnar út á við



Fjöldi tillagna barst

• Bolla, bolla, fiskibolla
• Fiskeldi í fjörðum
• Fiskur sem hægt er að rekja
• Framúrstefnuhugmynd um sjálfbæra þróun
• Framleiða fóður fyrir búfé úr fiskúrgangi
• Græna hringferli íslenskrar Matorku
• Hið íslenska sjávarnet• Hið íslenska sjávarnet
• Hjarðeldi á þorski
• Ljósveiðar, ljósvarpa
• Lýsi í Kína
• Rafbátar til veiða innanfjarða
• Vinnsla og sala sundmaga í Kína
• Það fiskast best á markmiðum
• Þróun sæbjúgnaafurða
• Ω-landið Ísland



Svifalda - verðlaunagripurinn
Höfundur Jónas Bragi Jónasson



Verðlaunahugmyndir:

Hjarðeldi á þorski

Bauja

Hljóðgjafi

Lóð

Fóðurpoki

Tengiliður: Björn Björnsson, Hafrannsóknarstofnun



Verðlaunahugmyndir:

Rafbátar til veiða innanfjarða

• Markaðssetja fisk með
áherslu á umhverfi og
sjálfbærni

• Umhverfisvæn orka

• Erlendir stangveiðimenn• Erlendir stangveiðimenn

• Efla strandnýtingu

• Jákvæð ímynd

Tengiliður: Víkingur Gunnarsson, Áhugamannfélagið Gyða
Samstarfsaðilar: Bjarni Freyr Guðmundsson verkfræði við DTU, Technical University of
Danmark, Sævar Birgisson, skipaverkfræðingur, Skipasýn



• ,,Græna hagkerfið“

• Framsækin hugmynd

• Endurnýtanlegt fóður
og orka

• Jákvæð ímynd

Verðlaunahugmyndir:

Græna hringferli Íslenskrar Matorku

• Jákvæð ímynd

Tengiliður: Stefanía Karlsdóttir, Íslensk Matorka



Verðlaunahugmyndir:

Ljósveiðar, ljósvarpa

• Framúrstefnulegt

• Áralöng þróun

• Samstarfsverkefni

• Ný tækni
– leysigeislanet– leysigeislanet

• Umhverfisvænar
veiðar

• Jákvæð ímynd Mynd 2. Samanburður á hefðbundinni bátavörpu (til hægri) og
fyrirhugaðri leysigeislavörpu (til vinstri).

Tengiliður: Halla Jónsdóttir Verkefnisstjóri Orku- og umhverfistækni NMÍ
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Hafrannsóknastofnunin, Fjarðanet og Hraðfrystihúsið
Gunnvör



Svifaldan 2011

Ljósveiðar, ljósvarpa

Þakkir fá allir sem tóku þátt og sendu inn framúrstefnuhugmyndir


