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Félagið varð jafnframt fyrsta skráða félagið með höfuðstöðvar utan höfuð

borgar svæðisins og erum við sérstaklega stolt af því. Það var ánægjulegt 

að sjá hve mikill áhugi var á hlutabréfum félagsins. Það fjölgaði hressilega 

í hluthafahópi Síldarvinnslunnar og voru hluthafar yfir 7.000 talsins  

eftir útboðið. 

Viðburðaríkt ár
Árið 2021 var viðburðaríkt í sögu Síldarvinnslunnar.  
Stjórn félagsins ákvað að skrá bréf félagsins í Kauphöll  
með það að markmiði að auka gagnsæi og ná fram 
dreifðara eignarhaldi. Samhliða útboðinu sem haldið var 
í maí var ákveðið að afhenda hlutabréf í félaginu til allra 
starfsmanna samstæðunnar. Síldarvinnslan varð þar með 
þriðja skráða íslenska sjávarútvegsfyrirtækið á Íslandi. 
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Reksturinn gekk vel á árinu og fengum við loðnuvertíð aftur eftir tvö loðnuleysisár. Á árinu tókum 

við á móti nýjum Berki NK en skipið var smíðað í skipasmíðastöð Karstensens í Skagen í Danmörku.  

Annað árið í röð reyndi á samtakamátt starfsmanna en Covid19 setti svip sinn á starfsemina, með 

tilheyrandi skerðingum og takmörkunum, líkt og árið 2020.

 Á árinu var tekinn í gagnið búnaður sem gerir okkur kleift að landtengja uppsjávarskip á meðan 

þau landa í fiskiðjuverið. Með þessu sparast eldsneyti þar sem skipin geta keyrt alfarið á rafmagni 

meðan þau eru við löndun. Um mitt ár var tilkynnt um stækkun á fiskimjölsverksmiðju fyrirtækisins 

í Neskaupstað upp í 2.380 tonna afköst. Hluti af stækkuninni er uppsetning minni  verksmiðju sem 

getur unnið 380 tonn á sólarhring. Bundnar eru vonir við að litla verksmiðjueiningin skapi mögu

leika í nýsköpun og geri okkur kleift að nýta betur hráefnið sem kemur að landi. 

 Í lok árs bárust tilkynningar um að neyðarástand ríkti í vatnsstöðu helstu virkjana á Íslandi  

og nauðsynlegt væri að skerða sölu á rafmagni til fiskimjölsverksmiðja. Það voru mikil vonbrigði  

þegar lá fyrir að verksmiðjur Síldarvinnslunnar og annarra framleiðenda yrðu keyrðar á olíu á 

 loðnuvertíðinni og fram í sumarbyrjun 2022. 

 Síldarvinnslan hefur verið að leita leiða til að kolefnisjafna hluta af starfsemi sinni og í upp hafi 

árs 2022 greindum við frá því að félagið hefði keypt jörðina Fannardal og stefnt væri að því að 

hefja þar skógrækt. Það er nauðsynlegt fyrir félagið að stíga þau skref á sama tíma og við reynum 

að ráðast í verkefni til að draga úr losun.
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Síldarvinnslan er kjölfestufyrirtæki í einstökum samfélögum sem hvetur okkur til að vera virkir 

þátttakendur í samfélagslega mikilvægum verkefnum. Þannig höfum við stutt við æskulýðs og 

íþróttastarfsemi, verið bakhjarl björgunarsveita, stutt Sjávarútvegsskóla unga fólksins og styrkt 

fjölmörg önnur góð málefni á starfssvæðum okkar. Þessu til viðbótar er Síldarvinnslan þátttakandi  

í metnaðarfullum rannsóknar og nýsköpunarverkefnum í samvinnu við Matís, háskóla og ýmsa  

aðra aðila. 

 Síldarvinnslan vill vera í fararbroddi á sviði samfélagslegrar ábyrgðar og reynum við ávallt að  

gera betur og nálgast umhverfið af virðingu þar sem reynt er að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif.  

Að sama skapi viljum við standa okkur gagnvart okkar verðmæta starfsfólki og þeim samfélögum 

sem starfsemi félagsins nær til. Í þessari skýrslu setjum við í fyrsta sinn fram þau heimsmarkmið 

 Sameinuðu þjóðanna sem eiga við um okkar áherslur í samfélags og sjálfbærnimálum. Samfélags

skýrslan er liður í að greina frá því sem vel er gert og einnig fara yfir það sem betur má fara, því það 

eru alltaf tækifæri til úrbóta.

Gunnþór B. Ingvason, forstjóri.
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Um skýrsluna
Síldarvinnslan gefur nú út samfélagsskýrslu þriðja árið í röð. Útlit og framsetning á efni er nokkuð 

breytt frá fyrri skýrslum. Meginumfjöllunarefni er sem fyrr ýmsir ófjárhagslegir þættir starfseminnar. 

Með gerð skýrslunnar vill Síldarvinnslan stuðla að auknu gagnsæi og bættum vinnubrögðum innan 

félagsins. Skýrslan nær yfir árið 2021 og fyrri ár og eru allar tölur og mælikvarðar í skýrslunni settir 

fram samkvæmt bestu vitund. Upplýsingar í skýrslunni ná utan um starfsemi Síldarvinnslunnar og 

dótturfélaga. Gögn og útreikningar ná yfir stærsta hlutann af beinum umhverfisáhrifum félagsins. 

Skýrslan er unnin í samræmi við GRI staðal (e. Global Reporting Initative). Skýrslan og gögn hafa 

ekki verið rýnd af þriðja aðila. Stjórn Síldarvinnslunnar hefur samþykkt útgáfu samfélagsskýrslunnar 

2021 og frekari upplýsingar um gerð skýrslunnar veitir forstjóri félagsins.

Apríl 2022.
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Áfangar ársins 2021

Landtenging uppsjávarskipa tekin í 
notkun við fiskiðjuverið í Neskaupstað

Skráning Síldarvinnslunnar í Kauphöll ina 
– aukið gagnsæi og dreifðara eignarhald

Síldarvinnslan verður eina skráða 
félagið á Íslandi með starfsemi utan 
höfuðborgarsvæðisins

Börkur NK kom nýr til Neskaupstaðar

Endurnýjun á styrktarsamningum  
við björgunarsveitir og íþróttafélög  
á starfssvæðum félagsins

Tilkynnt um stækkun á fiskimjöls
verksmiðju í Neskaupstað
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Hver erum við? 
Síldarvinnslan er alhliða sjávarútvegsfyrirtæki með umfangsmikla starfsemi á Íslandi. Við erum  

útgerðar og fiskvinnslufyrirtæki í fremstu röð með fjölbreytta starfsemi og yfirgripsmikla þjónustu. 

Meginstarfsemin er í Neskaupstað, á Seyðisfirði og í Vestmannaeyjum en einnig er eitt dótturfélag 

starfandi á Akureyri. 

Síldarvinnslan er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og stærsti framleiðandi upp sjávar

afurða á Íslandi. Félagið leggur áherslu á sjálfbæra nýtingu sjávarauðlindarinnar, þar sem leitast 

er við að nota nýjustu tækni sem völ er á til veiða og vinnslu. Samstæða Síldarvinnslunnar saman

stendur af móðurfélaginu, Síldarvinnslunni hf., og dótturfélögum þess; BergiHugin ehf., Bergi hf., 

Fóðurverksmiðjunni Laxá hf., Fjárfestingaféalaginu Vör ehf. og Seley ehf. Höfuðstöðvar félagsins 

eru við Hafnarbraut 6 í Neskaupstað.
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1957 
 ⊲ Síldarvinnslan stofnuð í Neskaupstað
 ⊲ Almenningshlutafélag með 35 hluthafa 

1958 
 ⊲  Móttaka síldar hefst
 ⊲ 4.000 tonn fyrsta 

starfsárið

1965 
 ⊲ Útgerð hefst og 

aukin fiskvinnsla

1974 
 ⊲ Snjóflóðin í Neskaupstað eyðilögðu 

verksmiðju Síldarvinnslunnar 
 ⊲  Ný verksmiðja var reist og tók til starfa 1976

1968 
 ⊲ Síldveiðar bregðast
 ⊲  Loðnuveiðar hefjast

1970 
 ⊲  Fyrsti skuttogarinn 

í eigu Íslendinga

1981  
 ⊲ Hafin útgerð á fjölveiðiskipi 
 ⊲ Beitir keyptur

2004 
 ⊲ Síldarvinnslan 

afskráð úr Kauphöll

2007 
 ⊲ Upphaf makrílveiða 

og vinnslu

1994 
 ⊲  Síldarvinnslan skráð 

í Kauphöll

2021 
 ⊲ Síldarvinnslan 

skráð í Kauphöll

1997-2000
 ⊲ Nýtt fiskiðjuver tekið 

í notkun 1997 og 
frystigeymslur 2000

1989 
 ⊲  Hafin útgerð 

á frystitogara

1993 
 ⊲ Rækjufrystitogarinn 

Blængur keyptur

2003 
 ⊲ SRMjöl sameinast 

Síldarvinnslunni

2012 
 ⊲ Síldarvinnslan 

kaupir BergHugin

2016 
 ⊲ Runólfur Hallfreðsson hf. verður 

dótturfélag (var hlutdeildarfélag 
frá 2003)

2020 
 ⊲ BergurHuginn 

kaupir Berg hf.

Saga Síldarvinnslunnar
1957–2021
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Stjórn Síldarvinnslunnar
Þorsteinn Már Baldvinsson, formaður

Guðmundur R. Gíslason, varaformaður

Anna Guðmundsdóttir, aðalmaður

Björk Þórarinsdóttir, aðalmaður

Baldur Már Helgason, aðalmaður

Ingi Jóhann Guðmundsson, varamaður

Arna Bryndís Baldvins McClure, varamaður

Framkvæmdastjórn 
Síldarvinnslunnar
Gunnþór Ingvason, forstjóri

Axel Ísaksson, fjármálastjóri

Jón Már Jónsson, yfirmaður landvinnslu

Dótturfélög Síldarvinnslunnar
BergurHuginn ehf. (100%)

Bergur ehf. (100%)

Seley ehf. (70%)

Fóðurverksmiðjan Laxá hf. (66,67%)

Fjárfestingarfélagið Vör hf. (60%)

Hlutdeildarfélög samstæðunnar
Atlantic Coast Fisheries Corp. (100%)                       

SRVélaverkstæði hf. (37,3%)

Polar Pelagic A.S. (33%) 

Hafnarbraut 2 ehf. (50%)

G. Skúlason vélaverkstæði hf. (24,95%)

Rauðaþing ehf. (24,95%)

Miðhús ehf. (46,70%)

Stjórnskipulag
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Leiðarljós
Leiðarljós félagsins er hámörkun á verðmætum 

með sem minnstum umhverfisáhrifum.  Áhersla 

er lögð á aðgerðir sem minnka kolefnisspor, 

hagkvæm skip og útskiptingu á mengandi orku

miðlum fyrir endurnýjanlega orkugjafa þar sem 

því verður við komið. Síldarvinnslan starfar eftir 

lögum og reglum sem lúta að rekstri fiskiskipa, 

nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar og matvæla

framleiðslu, auk þess sem fram leiðsla félagsins 

er vottuð af alþjóðlegum vottunaraðilum. Starf

semi Síldarvinnslunnar lýtur opinberu eftirliti 

stofnana sem framfylgja lögum og reglum.  

Það er gert með skilvirkum verkferlum og  

góðu samstarfi við eftirlitsaðila. 
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Síldarvinnslan og 
heimsmarkmiðin
Síldarvinnslan tengir innra starf og leiðarljós 

félagsins á sviði samfélagsábyrgðar við einstök 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Samtök 

fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) hafa einnig 

markað sameiginlega stefnu í samfélags ábyrgð 

og tengt við heimsmarkmiðin. Síldarvinnslan 

er aðili að þeirri vinnu. Hjá Síldarvinnslunni 

tengjum við sérstaklega við eftirfarandi heims

markmið, með hliðsjón af eðli rekstrar félagsins:
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3. Heilsa og vellíðan 
Áherslur okkar í öryggis og vinnuverndarmálum 

tengjast heimsmarkmiði þrjú um heilsu og vellíðan. 

Við leggjum áherslu á heilsu og öryggi starfsfólks 

og vinnum markvisst að því að draga úr hættu við 

vinnu og í starfsumhverfi. Unnið er að öryggis og 

vinnuverndarmálum með öflugri öryggisfræðslu. 

Við leitumst við að tryggja öruggt og heilsusamlegt 

vinnuumhverfi þar sem einelti, ofbeldi og 

kynferðisleg áreitni er með öllu óheimil. 

5. Jafnrétti kynjanna 
Síldarvinnslan hefur um árabil lagt áherslu á að  

tryggja jöfn tækifæri og jafnrétti kynja til ábyrgðar  

og launa. Mannréttindastefna okkar og 

 jafnlaunavottun eru rammar sem við vinnum eftir. Við 

líðum ekki mismunun, tryggjum jöfn tækifæri og virðum 

fjölbreytileika. Mismunun vegna kyns, kynhneigðar eða 

ólíks uppruna er óheimil. Við virðum rétt starfsfólks til 

félagafrelsis og kjarasamninga.

9. Nýsköpun og uppbygging 
Nýsköpunar og rannsóknarverkefni eru margs konar  

innan félagsins. Markmiðið með þeim er meðal annars 

að skapa aukin verðmæti og einnig að draga úr áhrifum 

á umhverfið. Þessi nýsköpunarverkefni eru mörg  unnin 

í samvinnu við háskóla og sum eru styrkt af rannsókna

sjóðum. Mörg verkefnanna snúast um að nýta nýja tækni 

og ferla, bæta meðferð á hráefni og draga úr sóun.
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12. Ábyrg neysla og framleiðsla
Síldarvinnslan framleiðir hágæða sjávarafurðir og er 

sífellt að þróa aðferðir til að bæta nýtingu hráefnis og 

ekki síst nýta enn betur það hráefni sem fellur til  

í vinnslum félagsins. 

13. Aðgerðir í loftslagsmálum
Síldarvinnslan er stöðugt að leita leiða til að minnka 

notkun á jarðefnaeldsneyti í starfseminni. Við smíði 

á nýjum skipum leggur félagið áherslu á hagkvæma 

orkunýtingu og umhverfismál, allt frá hönnun skipa. Við 

reynum að koma auga á tækifæri til að draga úr notkun 

á jarðefnaeldsneyti og auka hlutdeild vistvænna orku

gjafa, sem eru raunhæfir og samkeppnishæfir. 

14. Líf í vatni
Það er hagsmunamál Síldarvinnslunnar sem og sjávar

útvegsins í heild að ástand fiskistofna sé gott og veiðar 

úr stofnum sjálfbærar. Þannig er tryggt að  sjávarútvegur 

verði áfram öflug atvinnugrein með gott orðspor. Líf í 

vatni og virðing fyrir vistkerfi hafsins er grundvöllur fyrir 

því að við getum stundað veiðar til framtíðar.
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Akureyri

Seyðisfjörður
Neskaupstaður

Vestmannaeyjar

Starfsemi félagsins 
Síldarvinnslan einsetur sér að vera fyrirmynd um ábyrga og arðbæra viðskiptahætti og vinna í  

sátt við umhverfi og samfélag. Fyrirtækið kappkostar að umgangast lífríki hafsins af virðingu og nýta 

sjávarauðlindina með sjálfbærum hætti. Lögð er áhersla á að fylgja ráðgjöf vísindamanna, þar sem 

stuðst er við bestu vitneskju hverju sinni, til að sjálfbærni fiskistofna sé tryggð til framtíðar og komandi 

kynslóðir fái notið góðs af. Við veiðar og vinnslu er lögð áhersla á að lögum og reglum sé fylgt. 
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Síldarvinnslan starfar á alþjóðlegum mörkuðum og selur afurðir sínar í gegnum sölufyrirtæki um  

allan heim. Afurðir félagsins í uppsjávarfiski eru frosinn uppsjávarfiskur og mjöl og lýsi. Í  bolfiski 

eru afurðir félagsins bæði landfrystar og sjófrystar. Frá landvinnslu eru einnig seldar ferskar afurðir 

og þá er ferskur fiskur frá ísfisktogurum félagsins að hluta til seldur á mörkuðum erlendis og 

innan lands. Í einstaka tilfellum er afli uppsjávarskipa félagsins seldur ferskur til vinnslu erlendis. 

Síldarvinnslan framleiðir afurðir sínar eftir viðurkenndum stöðlum sem tryggja eiga sjálfbærni,  

rekjanleika og heilnæmi afurðanna. 

 Allar starfsstöðvar félagsins eru undir eftirliti Matvælastofnunar (MAST). Félagið er með vottuð 

gæðastjórnunarkerfi sem styðja við þessi markmið. Allar þessar vottanir eru teknar út reglulega  

af þar til bærum aðilum. Vottuð gæðastjórnunarkerfi eru eftirfarandi: 

 ⊲ Global TRUST (IFFO Global Standard for 
Resposible Supply) 

 ⊲ MSC (Marine Stewardship Council) 

 ⊲ Iceland Responsible Fisheries  

 ⊲ HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) 

 ⊲ FEMAS (Feed Material Assurance Scheme) 

 ⊲ TÚN, vottun um lífræna framleiðslu 

 ⊲ Naturaland, vottun um lífræna framleiðslu 
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Innkaup og birgjar
Síldarvinnslan leggur áherslu á að kaupa vörur og þjónustu af birgjum í nærsamfélaginu eins og 

kostur er. Nærsamfélagið er skilgreint sem þau sveitarfélög sem Síldarvinnslan er með starfsemi í. 

Af innkaupum fyrirtækisins koma 44% frá birgjum í nærsamfélaginu,  
34% frá öðrum innlendum birgjum og 22% frá erlendum birgjum. 

Langstærstur hluti innkaupa frá erlendum birgjum er í tengslum við endurnýjun skipaflotans. 

Síldarvinnslan hefur ekki sett ákvæði um samfélagslega ábyrgð í samninga við birgja.

Siðareglur Síldarvinnslunnar 
Síldarvinnslan hefur samþykkt nýjar siðareglur og tekið í notkun. Þessar siðareglur gilda um 

starfsemi fyrirtækisins í heild og taka þær til vinnubragða stjórnar, stjórnenda og starfsfólks. 

Siðareglurnar má sjá á heimasíðu.

Stjórnarhættir
Meginmarkmið stjórnarháttayfirlýsingar Síldarvinnslunnar hf. er að skýra með gagnsæjum hætti 

hlutverk og ábyrgð stjórnenda til að auðvelda þeim að rækja störf sín og um leið að treysta hag 

hluthafa og annarra hagaðila. 

http://www.svn.is
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Stjórnarhættir félagsins taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins, 

starfsreglum stjórnar og leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

 Síldarvinnslan hefur þó ekki skipað tilnefningarnefnd í samræmi við ákvæði fyrsta kafla ofan

greindra leiðbeininga þar sem stjórn félagsins hefur ekki talið næg rök vera fyrir hendi. 

Stjórnarháttayfirlýsing, samþykktir félagsins, siðareglur Síldarvinnslunnar, starfsreglur stjórnar, 

starfsreglur endurskoðunarnefndar og starfsreglur starfskjaranefndar er að finna á vefsvæði 

Síldarvinnslunnar, www.svn.is.

 

Áhættustýring og innra eftirlit eru samofin góðum stjórnarháttum. Stjórn og stjórnendur 

Síldarvinnslunnar leggja ríka áherslu á að byggja upp sterka áhættumenningu með því meðal 

annars að viðhalda góðu eftirlitsumhverfi með skjalfestri stefnu, reglum og ferlum sem styðja 

við rekstur félagsins. Áætlanagerð og uppgjör gegna mikilvægu hlutverki í innra eftirliti með 

rekstrarþáttum og er farið reglulega yfir rekstur einstakra deilda með stjórn félagsins. 

 Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

Ársreikning urinn er settur fram í bandaríkjadollurum (USD) sem er starfrækslugjaldmiðill  

samstæðunnar. 

Æðsta vald Síldarvinnslunnar er í höndum lögmætra hluthafafunda. Samkvæmt samþykktum er 

stjórn kosin á aðalfundi félagsins ár hvert. Stjórnin er skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara, 

stjórnarkjör er skriflegt ef kosið er um fleiri en kjósa skal. Við kosningu stjórnar skal tryggt að 

http://www.svn.is
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hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Hluthafafundir eru haldnir að minnsta kosti einu sinni á ári 

eða oftar ef þurfa þykir. 

Stjórn Síldarvinnslunnar fer með æðsta vald í málefnum Síldarvinnslunnar milli hluthafafunda. Henni 

ber að stuðla að viðgangi félagsins og hafa eftirlit með daglegum rekstri þess. Stjórnin hefur, ásamt 

forstjóra, forystu um að móta stefnu, setja markmið og skilgreina áhættuviðmið Síldarvinnslunnar. 

Hún sér um að gæta hagsmuna allra hluthafa og að gæta jafnræðis milli þeirra. Stjórnin hefur eftir

fylgni með því að félagið starfi samkvæmt lögum og reglum. 
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Elfa Ágústa Magnúsdóttir er Vestmannaeyingur í húð og hár. Hún hefur starfað sem 

launafulltrúi á skrifstofu Bergs-Hugins í Vestmannaeyjum frá árinu 2015. Þar sinnir hún 

verkefnum sem tengjast útgerð Vestmannaeyjar VE og Bergeyjar VE og að auki starfa 

vélvirkjar og netagerðarmenn hjá þessu dótturfélagi Síldarvinnslunnar. Elfa segir að sér 

líki vel í starfinu og það sé býsna fjölbreytt.

 „Mitt hlutverk er að reikna út sjómannalaunin og sjá um alla útflutningspappíra. 

Fyrir utan verkefni sem tengjast Vestmannaey og Bergey sinni ég líka verkefnum 

sem tengjast Gullver. Starfið er býsna sveiflukennt. Stundum er mikið um að vera 

og stundum rólegra. Það fer mest eftir því hve mikið aflast og hvernig aflanum er 

ráðstafað. Það kemur fyrir að afla skips er ráðstafað til allt að tíu aðila. Það hefur ekki 

orðið mikil breyting á starfinu frá því ég byrjaði. Það er helst að öll skriffinnska hefur 

minnkað og tölvuvinna komið í staðinn.“

      „Einn af kostum starfsins er að ég þarf að vera í samskiptum við marga. Ég er 

auðvitað í nánum samskiptum við starfsfólkið hér í Vestmannaeyjum en svo á ég í 

frábærum samskiptum við Síldarvinnslufólkið í Neskaupstað og á Seyðisfirði. Það  

gefur starfinu heilmikið gildi að vera í tengslum við gott fólk.“

Elfa Ágústa Magnúsdóttir,
Vestmannaeyjum
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Mannauðurinn
Síldarvinnslan hefur til hliðsjónar heimsmarkmið númer  

3 og 5 um annars vegar heilsu og vellíðan og hins vegar  

jafnrétti kynjanna.
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Síldarvinnslan hefur sett sér metnaðarfulla stefnu í starfsmannamálum 

sem miðar að því að skapa vinnuumhverfi sem einkennist af hvatningu, 

öryggi og góðum samskiptum. Félagið vill bjóða starfsfólki upp á: 

 ⊲ vinnuumhverfi þar sem 

 stjórnendur og starfsfólk 

 vinna að því í sameiningu  

að auka sífellt öryggi, velferð 

og árangur 

 ⊲ trygga vinnu og góða afkomu 

 ⊲ vinnu þar sem fólk er hvatt 

til að gera sitt besta og efla 

stöðugt þekkingu sína og 

færni 

 ⊲ sveigjanleika og jafnvægi á 

milli vinnu og einkalífs eins 

og frekast er unnt 

 ⊲ samskipti sem einkennast  

af samráði og virðingu 

 ⊲ jafnrétti til launa og 

starfsþróunartækifæra 

Starfsmenn eignuðust hlutabréf  
í félaginu
Síldarvinnslan skráði bréf félagsins á aðalmarkað  Nasdaq 

Iceland í maí 2021. Stjórn félagsins ákvað við  skráninguna 

að afhenda allt að 3,3 milljónir eigin hluti til  starfsmanna 

félagsins. Það jafngilti um 500.000 kr. að  markaðsvirði 

á hvern starfsmann miðað við útboðsgengið í  útboðinu. 

Með þessari aðgerð vildi stjórn félagsins þakka starfs

mönnum fyrir vel unnin störf hjá félaginu og undirstrika 

þann mikla styrk sem felst í öflugu starfsfólki, mikilvægi 

þeirra í velferð og árangri félagsins til framtíðar.
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Kynjahlutföll 

Stjórn SVN:Stjórnendur:Alls:

40% 

konur 

60% 

karlar 

94% 

karlar

85%

karlar

6% 

konur

15% 

konur

Á árinu 2021 var fjöldi starfsfólks 365 hjá samstæðunni, þar af 310 

karlar og 55 konur. Sjávarútvegurinn hefur oft verið talinn karllægur 

iðnaður og ef litið er á kynjahlutföll blasir við að mikill  meirihluti 

starfsfólks er karlmenn. Síldarvinnslan gerir ávallt sitt besta til að 

höfða til umsækjenda, óháð kyni, þegar störf losna. 
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Persónuvernd og jafnréttismál 
Síldarvinnslan hefur sett sér persónuverndarstefnu til að tryggja að friðhelgi einkalífs fólks sé virt 

og að meðferð upplýsinga sé í samræmi við lög um persónuvernd. Félagið safnar engum óþarfa 

upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini eða birgja og gerir ráðstafanir til að tryggja að þær séu 

meðhöndlaðar á öruggan hátt. Engin brot eða kvartanir komu á síðasta ári sem varða meðhöndlun 

eða söfnun persónuupplýsinga. Félagið hefur einnig sett sér áætlun í jafnréttismálum og leggur 

áherslu á að fylgja henni eftir.

Jafnlaunavottun 
Síldarvinnslunnar
Vottunarfyrirtækið BSI á Íslandi 

framkvæmdi í lok árs úttekt á 

jafnlaunakerfi Síldarvinnslunnar. 

Þetta var í fjórða sinn sem slík úttekt 

er gerð og var staðfest líkt og í fyrri 

úttektum að jafnlaunakerfið uppfyllti 

kröfur staðalsins. Jafnlaunagreiningin 

sýndi að engan órökstuddan launamun 

var að finna hjá fyrirtækinu og því 

staðfest að fyrirtækið greiðir sambærileg 

laun fyrir sambærileg störf.
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Mannréttindi og kjarasamningar 
Síldarvinnslan tryggir að launagreiðslur og réttindamál 

starfsfólks séu ávallt í samræmi við gildandi  kjarasamninga, 

lög og reglugerðir. Mikill meirihluti starfsfólks er í stéttar

félögum. Síldarvinnslan notar aðeins þjónustu undir

verktaka sem bera sambærilega virðingu fyrir réttindum 

launafólks. Einelti, kynferðisleg eða kynbundin áreitni eða 

ofbeldi er undir engum kringumstæðum liðið eða umborið 

á vinnu stöðum félagsins, hvorki í samskiptum starfsfólks 

né í samskiptum við starfsfólk verktaka, samstarfsaðila eða 

viðskiptavini. Á síðasta ári barst engin tilkynning um einelti 

hjá félaginu.

Róbert Ingi Tómasson,
Seyðisfirði

Róbert Ingi Tómasson er framleiðslustjóri í frysti-

húsi Síldarvinnslunnar á Seyðisfirði. Hann er 

 Akureyringur en hóf störf á Seyðisfirði vorið 2020. 

Hann kann vel við starfið og segir það skemmtilegt 

og lærdómsríkt.

 „Hér í frystihúsinu eru næg verkefni. Við 

fáum frábært hráefni sem kemur að mestu af 

Austfjarða miðum. Togarinn Gullver leikur lykil-

hlutverk  varðandi hráefnisöflunina hér en þó koma 

 Vestmannaeyjaskipin, Vestmannaey og Bergey 

 einnig við sögu. Mannskapurinn hér í húsinu kemur 

víða að og stendur sig með mikilli prýði. Þetta er 

traust og duglegt fólk og um 60% starfsfólks kemur 

 erlendis frá. Framleiðslan tekur mið af því sem er 

að gerast á mörkuðum hverju sinni og þar höfum 

við upplifað heilmiklar sveiflur“.

 „Í þessu starfi þurfa menn að fylgjast  grannt 

með öllu ferlinu, frá veiðum til markaðar. Það er 

mikilvægt að ávallt sé brugðist við breytingum 

 skjótt og starfsemin löguð að nýjum aðstæðum. 

Þetta finnst mér ögrandi og skemmtilegt.“
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Fræðsla og uppbygging mannauðs 
Þekking og hæfni starfsfólks skiptir miklu máli og leggur Síldarvinnslan 

því áherslu á fræðslustarf. Fræðslustarf er af ýmsu tagi, svo sem nýliða

fræðsla, öryggisnámskeið, námskeið tengd heilsu, sérhæfð námskeið fyrir 

tækni fólk og iðnaðarmenn og reglubundin sí og endurmenntun á sviði 

 öryggismála sjómanna. Fræðsla dróst þó eðli málsins samkvæmt umtals

vert saman á síðasta ári. Nú stendur yfir innleiðing á nýju fræðslukerfi til að 

auka möguleika á því að sinna fræðslu með skipulegum hætti og í auknum 

mæli með rafrænum hætti, óháð stað og stund.

Öryggi og slysatíðni
Félagið hefur skilgreint verklag sem á að tryggja öryggi starfsfólks. 

Verklagið byggir á því að greina áhættu í vinnuumhverfi með skipulegum 

hætti og bregðast við mögulegum hættum með breytingum á 

vinnuaðstöðu og/eða verklagi. Öryggisnefnd starfar á hverjum vinnustað 

og öryggisfulltrúi leiðir vinnu nefndarinnar. Yfirmenn hverrar deildar bera 

ábyrgð á því að öryggisreglum sé fylgt, öryggisatvik séu rannsökuð og 

gripið sé til viðeigandi ráðstafana til að fyrirbyggja hættur. Lykilþættir í því 

að auka öryggi er fræðsla, eftirfylgni stjórnenda og þátttaka starfsfólks í 

öryggisumbótum. Síldarvinnslan telur þessar áherslur þegar hafa skilað 

árangri í bættri öryggisvitund, en þó telur fyrirtækið slys enn vera of 

algeng. 

 

Á skipum félagsins urðu sex fjarveruslys og 14 slys skráð í  landvinnslunni, 

sem er aukning á milli ára. Ljóst er að félagið mun áfram leggja mikla 

áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og markvissa vinnu á sviði öryggismála. 
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Heilsuefling
Síldarvinnslan vill leggja sitt af mörkum og stuðla að góðri 

heilsu starfsmanna. Félagið er með samning við Sjómanna

heilsu sem býður upp á sérhæfða heilbrigðisþjónustu og 

ráðgjöf fyrir starfsfólk. Hjúkrunar fræðingur og læknir koma 

reglulega í heimsókn á starfsstöðvar og er þá hægt að  

 panta viðtöl, láta fylgjast með blóðþrýstingi og fá ráðgjöf  

og læknisþjónustu. Félagið hefur hvatt til og greitt fyrir 

ristil speglanir starfsmanna eftir 50 ára aldur. Ljóst er að 

heilsufars skoðanir og ristilspeglanir hafa þegar bjargað 

manns lífum og fyrirbyggt alvarleg heilsufarsvandamál og 

því er slík þjónusta í raun ómetanleg. Síldarvinnslan greiðir 

árlega styrki til þeirra starfsmanna sem stunda  reglulega 

hreyfingu. Styrkina má t.d. nýta til kaupa á líkamsræktar 

eða  sundkortum. Einnig hefur lýðheilsufræðingur haldið 

námskeið um heilsu eflingu og í boði hafa verið lengri 

námskeið sem miða að lífsstílsbreytingum.

Samgöngusamningur 
Á árinu bauðst starfsfólki Síldarvinnslunnar 

að gera samgöngusamning við félagið og var 

þetta þriðja árið í röð sem slíkur samningur er 

gerður. Samningurinn felur í sér að starfsfólk 

fer gangandi eða hjólandi í vinnuna að  

minnsta kosti þrjá daga í viku og fær styrk  

á móti frá fyrirtækinu.
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Katarzyna Jagielska starfar í gæðaeftirliti fiskiðjuversins í Neskaupstað. Katarzyna 

 fluttist til Neskaupstaðar frá Póllandi 1998 og hefur starfað hjá Síldarvinnslunni í 24 ár. 

Henni líkar vel við starfið og staðinn.

 „Í fiskiðjuverinu er starfsemin vertíðabundin og unnið er á 12 tíma vöktum og mikið 

magn framleitt á skömmum tíma. Ég hef upplifað miklar breytingar á starfseminni með 

aukinni tæknivæðingu. Þegar ég kom fyrst árið 1998 var verið að taka nýja fiskiðjuverið 

í notkun og var tæknistigið langt frá því sem það er nú. Í dag starfa ég við gæðaeftirlit.  

Í því felst að taka gæðaprufur og fylgjast með að þær afurðir sem verið er að framleiða 

á hverjum tíma uppfylli kröfur viðskiptavinarins. Það er mikilvægt að vera á tánum og 

átta sig á því þegar hráefnið er að breytast og laga framleiðsluna að því.“

 „Það sem ég hef alltaf kunnað að meta hjá Síldarvinnslunni er að ég hef ávallt átt 

hreinskilin og góð samskipti við yfirmenn sem og aðra, fyrirtækið er mjög opið og ef 

það hafa komið upp vandamál er þeim iðulega mætt með jákvæðni og skilningi. Eins 

verð ég að nefna að við höfum verið mjög lánsöm með að kjarninn af starfsfólkinu 

 hefur verið lengi hjá fyrirtækinu og hafa myndast góð tengsl innan hópsins.

Katarzyna Jagielska,
Neskaupstað
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Samfélagsspor  
og nærsamfélagið
Síldarvinnslan hefur til hliðsjónar heimsmarkmið númer tólf  

um ábyrga neyslu og framleiðslu.
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Framleiðsla
Fyrirtækið gerir út þrjú uppsjávarskip sem veiddu samtals 145 þúsund tonn 

á árinu 2021. Uppsjávarfisk er nær undantekningalaust ráðstafað til eigin 

vinnslu. Samstæðan gerði út þrjú ísfiskskip sem veiddu um 15.000 tonn af 

bolfiski á árinu 2021. Frystitogari samstæðunnar veiddi 6.631 tonn á árinu 

2021. Á frystitogaranum eru framleiddar sjófrystar afurðir.

 Í Neskaupstað starfrækir Síldarvinnslan öflugt uppsjávarfrystihús og 

stórar frystigeymslur. Þar er loðna, síld og makríll unnin til manneldis, ýmist  

er fiskurinn heilfrystur, flakaður eða hausskorinn. Tæknistig er hátt og 

afkasta geta frystihússins í heilfrystingu er um 720 tonn á sólahring. 

 Félagið starfrækir tvær fiskmjölsverksmiðjur, í Neskaupstað og á Seyðis

firði. Afkastageta verksmiðjunnar í Neskaupstað er 1.400 tonn á sólarhring, 

verksmiðjan er raforkuvædd að fullu. Afkastageta verksmiðjunnar á Seyðis

firði er 1.200 tonn, hún er raforkuvædd að hluta en þar hefur eingöngu 

verið unninn kolmunni undanfarin ár. Verksmiðjan í Neskaupstað tekur á 

móti hráefni beint til vinnslu ásamt því að taka á móti afskurði frá fiskiðjuveri 

 félagsins og frysti skipum. Mjöl og lýsi sem félagið framleiðir fer að  stærstum 

hluta til fóðurframleiðslu fyrir fiskeldi erlendis. Mjöl og lýsi sem selt er á 

 innlendan markað er unnið í dótturfélagi félagsins, Fóðurverksmiðjunni  

Laxá á Akureyri, og nýtt til framleiðslu á fiskafóðri fyrir innlendan markað.

 Bolfiskafurðir Síldarvinnslunnar skiptast í sjófrystar afurðir, sem 

 framleiddar eru um borð í frystitogaranum Blængi og landfrystar afurðir  

sem framleiddar eru í frystihúsunum á Seyðisfirði og í Neskaupstað.  
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Heiti Flokkur 2021 2020 2019

Tekjuskattur Greiddir skattar og gjöld 1.147 1.119 1.166

Tryggingagjald Greiddir skattar og gjöld 417 355 335

Veiðigjald Greiddir skattar og gjöld 532 294 459

Mótframlag í lífeyrissjóð Greiddir skattar og gjöld 612 521 446

Gjöld til hafnarsjóða Greiddir skattar og gjöld 238 210 200

Kolefnisgjald Greiddir skattar og gjöld 224 189 119

Önnur gjöld Greiddir skattar og gjöld 176 143 129

Samtals Greiddir skattar og gjöld 3.346 2.831 2.854

Fjármagnstekjuskattur Innheimtir skattar 1.384 411 357

Staðgreiðsla Innheimtir skattar 1.923 1.524 1.365

Samtals Innheimtir skattar 3.307 1.935 1.722

Samtals Heild 6.653 4.766 4.576 

 

Samfélagsspor 2021
Verðmætasköpun félagsins hefur víðtæk samfélags og efnahagsleg áhrif og var hún 30,1 

milljarðar kr. á árinu. Samfélagssporið gefur heildstæða mynd af öllum opinberum gjöldum 

og sköttum sem greiddir eru til hins opinbera vegna starfsemi félagsins. Síldarvinnslan 

greiddi 3.346 milljónir kr. í skatta og gjöld. Félagið innheimti 3.307 milljónir kr. á árinu af 

starfsfólki fyrir ríkissjóð. Samtals var því samfélagsspor starfseminnar 6.653 milljónir kr. 

Afkoma 29%

Almennur rekstur 32%

Greiðslur til hins
opinbera og lífeyrissjóða 11%

Launagreiðslur 19%

Fjármögnunaraðilar 1%

Afkoma vegna afhendingu dótturfélags 8%

30,1  ma.kr

Skipting verðmætasköpunar félagsins
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Síldarvinnslan og  
samfélagið 2000-2022

 2011  
 ⊲ Forvarnarverðlaun 

Trygginga miðstöðvarinnar

 2012  
 ⊲ Síldarvinnslan tekur þátt í 

 kaupum á nýju sneiðmynda
tæki fyrir Fjórðungs
sjúkrahúsið í Neskaupstað

 2013  
 ⊲ Rafvæðing fiskimjöls

verksmiðjunnar  
í Neskaupstað 

 ⊲ Sjávarútvegsskóli 
Síldarvinnslunnar stofnaður 

 ⊲ Verkmenntaskóli Austur
lands styrktur til að koma 
upp hermi til vélstjórnar
kennslu

 2014  
 ⊲ Verkmenntaskóli 

Austurlands styrktur til að 
koma upp Fab Lab

 2015  
 ⊲ Síldarvinnslan fær MCS 

 vottun fyrir síldveiðar 

 ⊲ Síldarvinnslan fær Mennta
sprota atvinnulífsins árið 
2015 fyrir að hafa staðið 
sig vel á sviði fræðslu og 
mennta mála

 2016  
 ⊲ Síldarvinnslan fær Umhverfis

verðlaun Fjarðabyggðar 

 ⊲ Síldarvinnslan styrkir endur
bætur á Norðfjarðar flugvelli 
og malbikun hans í samstarfi 
við SÚN, ríkið og Fjarðabyggð

 2018  
 ⊲ Síldarvinnslan fær 

jafnlaunavottun fyrst 
sjávarútvegsfyrirtækja

 2017  
 ⊲ LungA skólinn á Seyðisfirði 

fær gamla netagerðarhús 
Síldarvinnslunar að gjöf  
undir starfsemi skólans

 2020  
 ⊲ Síldarvinnslan gefur út sam

félagsskýrslu í fyrsta sinn

 2021  
 ⊲ Landtenging skipa við 

 fiskiðjuver  Síldarvinnslunnar  
í Neskaupstað tekin í  notkun

 2022  
 ⊲ Í því skyni að kolefnisbinda 

þá losun sem verður vegna 
starfsemi Síldarvinnslunnar 
festir félagið kaup á jörðinni 
Fannardal til skógræktar

 2002  
 ⊲ Umhverfisverðlaun Land

sambands íslenskra útvegs
manna

 ⊲ Hvatningarverðlaun 
þróunarfélags Austurlands

 2001  
 ⊲ Umhverfisverðlaun 

Fjarðabyggðar
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Sjávarútvegsskóli unga fólksins
Á undanförnum árum hefur það verið fastur liður að fá nemendur Sjávarútvegsskóla unga fólksins í heimsókn til 

Síldarvinnslunnar. Skólinn á rætur í Sjávarútvegsskóla Síldarvinnslunnar sem hóf störf árið 2013. Skólinn hefur þróast 

áfram og verið í umsjón Sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri frá árinu 2016 en þó í samvinnu við  vinnuskóla 

sveitar félaganna auk þess sem fyrirtæki í sjávarútvegi og tengdum greinum hafa styrkt námið myndarlega. Síðustu 

ár  hefur skólinn fært verulega út kvíarnar. Auk Austfjarða og Norðurlands hefur einnig verið kennt í Reykjavík og á 

 Vestfjörðum.

 Sjávarútvegsskóli Síldarvinnslunnar var tilraunaverkefni en forsvarsmenn fyrirtækisins töldu mikilvægt að gefa 

 ungmennum kost á að fræðast um sjávarútveg. Í skólanum var fjallað um gæða- og markaðsmál, starfsmannamál,   

menntun starfsfólks í atvinnugreininni og sögu sjávarútvegsins. Mikil áhersla var lögð á heimsóknir í sjávarútvegsfyrirtæki 

og  fyrirtæki sem tengjast sjávarútveginum. Til dæmis var fiskiðjuver heimsótt og fiskimjölsverksmiðja og einnig netagerð, 

vélaverkstæði, rannsóknastofur o.fl. Þá var farið um borð í fiskiskip og allur búnaður skoðaður ásamt því að fjallað var um 

starfsemina um borð.

 Árið 2015 var fræðslan síðan skipulögð um allt Austurland og var þá nafni skólans breytt og hann nefndur 

Sjávarútvegs skóli Austurlands. Þegar Háskólinn á Akureyri hóf að annast skólahaldið teygði skólinn anga sína til Norður-

lands og reyndar víðar. Eftir að Háskólinn tók við skólanum hefur hann verið nefndur Sjávarútvegsskóli unga fólksins.

Kennsla í Sjávarútvegsskóla unga fólksins fór fram víða á Austfjörðum árið 2021. Nemendur sem sóttu skólann voru 71 

talsins og var kennt í Neskaupstað, á Eskifirði, Vopnafirði, Fáskrúðsfirði og Seyðisfirði. Nemendur í skólanum hafa lokið 

námi í 8. bekk grunnskóla.
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Jóhann Óli Ólafsson,
sjómaður á Beiti NK

Jóhann Óli Ólafsson er ungur Norðfirðingur og stýrimaður að mennt. 

Hann hóf störf sem sjómaður hjá Síldarvinnslunni árið 2007 og er um 

þessar mundir háseti á Beiti NK. Jóhann Óli hefur reynslu af því að vera 

bæði á botnfisk- og uppsjávarskipum.

 „Ég hef verið á öllum þeim skipum sem verið hafa í eigu 

Síldarvinnslunnar frá 2007 að undanskildum Blængi, Bjarna Ólafssyni 

og nýja Berki. Ég held ég geti sagt að ég hafi nokkuð fjölbreytta 

reynslu enda hef ég bæði verið stýrimaður og háseti og mér líkar 

 alveg rosalega vel. Þó þetta séu einungis 15 ár sem ég hef starfað hjá 

Síldarvinnslunni þá hef ég upplifað miklar breytingar hvað skipin varðar. 

Framfarirnar hafa verið ótrúlegar og það að vera á skipi eins og Beiti er 

hreinasta ævintýri“.

 „Það sem skiptir mestu máli á sjónum er aflabrögðin, aðbúnaðurinn 

og áhöfnin. Áhöfnin er veigamesti þátturinn. Hún þarf að vera þétt,  

góð og samtaka. Andinn um borð er lykilatriði, það líður engum vel  

á  sjónum ef andanum er ábótavant.“
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Síldarvinnslan styrkir  
Þrótt Neskaupstað
Um mitt ár var undirritaður   

styrktar og  auglýsingasamningur 

við Íþrótta félagið Þrótt í Neskaup

stað. Samningurinn felur í sér 

 fjárframlag Síldar vinnslunnar til 

félagsins og á móti mun félagið 

auglýsa fyrirtækið með ákveðnum 

hætti. Síldarvinnslan hefur í áratugi 

stutt við  íþrótta og æskulýðsstarf 

á  sínum starfssvæðum og er 

 samningurinn við Þrótt mikilvægur 

þáttur í þeim stuðningi.

 

Starfsemi styrkt M. kr.

Íþróttir 23,4

Menning 7,1

Heilbrigðismál 6,6

Björgunarsveit 4,0

Menntun 3,8

Félagasamtök 2,1

Stjórnmálaflokkar 1,5

Samfélagsverkefni
Mikil áhersla er lögð á að taka þátt í uppbyggingu 

samfélagsins með veitingu styrkja til góðra málefna og 

ýmissa samtaka. Hefur þetta verið gert með beinum 

styrkjum, gjöfum eða kaupum á auglýsingum. Í þessu 

sambandi má helst nefna styrki til björgunarsveita og 

Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað en sjúkrahúsið 

hefur verið styrkt til tækjakaupa og hefur það aukið 

þjónustu og öryggi íbúa. Síldarvinnslan hefur einnig 

styrkt starfsemi Verkmenntaskóla Austurlands með 

kaupum á tækjum sem nýtast í kennslu. Í gegnum 

tíðina hefur tengingin við nærumhverfið verið mikill 

styrkur fyrir Síldarvinnsluna.

 Æskulýðsstarf er styrkt árlega og einnig stakir 

viðburðir. Íþróttafélög eru styrkt á hverju ári og fer 

oftar en ekki mesta fjárframlagið til þess málaflokks. 

Veittir styrkir á árinu námu 48,4 milljónum kr., þar af 

fóru 23,4 milljónir til íþróttatengdrar starfsemi. 



Umhverfi 37

Umhverfi
Síldarvinnslan hefur til hliðsjónar heimsmarkmið númer 13 

og 14 um aðgerðir í loftslagsmálum annars vegar og hins 

vegar um líf í vatni.
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Vísindamenn eru flestir sammála um að ef mannkynið sameinast ekki 

um það verkefni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og  mengunar 

gætu afleiðingarnar orðið alvarlegar fyrir jörðina alla. Betri umgengni 

um auðlindir og náttúru á að vera sameiginlegt markmið okkar allra. Þeir 

fiskistofnar sem Síldarvinnslan veiðir úr eru háðir umhverfisskilyrðum í 

hafinu. Fiskurinn getur breytt um heimkynni með breyttu hitastigi sjávar 

eða öðrum breytingum. Rekstur Síldarvinnslunnar á því mikið undir því  

að gengið sé um umhverfið á sjálfbæran og ábyrgan hátt. 

Olíunotkun og rafmagnsvæðing verksmiðja 

Þegar starfsemi Síldarvinnslunnar er rýnd og umhverfisáhrif  félagsins 

 greind er ljóst að langstærsti einstaki umhverfisþáttur starfseminnar 

er eldsneytisnotkun fiskiskipa samstæðunnar. Á árum áður notuðu 

fiskimjöls verksmiðjur félagsins mikið eldsneyti við keyrslu en eldsneytis

notkun hefur dregist saman eftir umfangsmiklar fjárfestingar í rafmagns

væðingu verksmiðjanna. 

Í lok árs tilkynnti Landsvirkjun um skerðingu á sölu 
 raforku til fiskimjölsverksmiðja, a.m.k. fram á sumar 
2022. Samhliða þessum skerðingum stendur yfir stærsta 
loðnuvertíð síðan 2003. Það er ljóst að losun frá  þessum 
þætti starfseminnar hefur því aukist töluvert á milli ára 
þar sem fiskmjölsverksmiðjurnar voru keyrðar á olíu í 
 desember. Ennfremur liggur fyrir að losun frá þessum 
hluta verður mikil árið 2022. 

Eödknvytmknotrjn í fkrmuðjöksverkumiðju
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Skip félagsins nota mikið eldsneyti og það er ekki komin fram raunhæf lausn um orkuskipti 

fiskiskipa ennþá. Sú vegalengd sem þarf að sigla til og frá miðum hefur mikil áhrif á eldsneytis

notkun og eins hvernig veiðar ganga. Makrílveiðar gengu verr nú í ár en árið 2020 og var langt 

að sækja aflann á alþjóðlegu veiðisvæði. Loðnuveiðar hófust aftur í febrúar 2021. 

Félagið hefur skipt um kælimiðla í skipum og í vinnslum félagsins á undanförnum árum  

og notar nú ammoníak sem losar engar gróðurhúsalofttegundir. Með því hefur dregið úr notkun 

á vetnisflúorkolefnum eða HFC efnum sem notuð voru í kælimiðlum og hafa há kolefnisígildi. 

Losun hjá fyrirtækinu af völdum kælimiðla var 35 tonn af CO2ígildum á árinu. Síldarvinnslan  

notar lítið af HFC kælimiðlum og því er losun frá þessum þætti lítil í samanburði við heildarlosun  

í starfseminni. 

 

Greint kolefnisspor af starfsemi Síldarvinnslunnar var 54.628 tonn af kolefnisígildum á árinu,  

sem er aukning um tæp 7,6 þúsund tonn af kolefnisígildum eða 16% á milli ára. Aukin losun 

skýrist helst af aukinni veiði og aukinni eldsneytisnotkun fiskimjölsverksmiðja félagsins. 

Áhersla á sparneytin skip
Við endurnýjun fiskiskipa

flotans hjá Síldarvinnslunni hefur 

verið lögð áhersla á  sparneytin 

skip og ekki síður áhersla á 

að skip félagsins séu keyrð á 

hagkvæman hátt og olíunotkun 

lágmörkuð. Með stærri og  nýrri 

skipum, sem geta borið meiri 

afla að landi, næst hagkvæmni 

í eldsneytisnotkun á veitt tonn. 

Síldarvinnslan hefur á síðustu 

árum skipt út svartolíu, sem inni

heldur mikið af brennisteins

efnum, fyrir gasolíu.
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Fiskveiðar 
Til að tryggja sjálfbæra nýtingu fiskistofna þarf að umgangast fiskveiðiauðlindina af ábyrgð 

og virðingu. Aukin áhersla hefur verið lögð á að stýra veiðum með það að markmiði að 

hámarka verðmæti afla frekar en að hámarka magn við veiðar. 

 

Síldarvinnslan gerði út níu fiskiskip árið 2021, fjögur uppsjávarskip, fjóra ísfisktogara og einn 

frystitogara. Bergur NK og Barði NK voru gerð út einungis hluta ársins og því voru skipin sjö 

meirihluta af árinu. Veiðimagn jókst á árinu og eldsneytisnotkun skipanna jókst  samhliða 

því. Skip samstæðunnar notuðu 18,2 milljón lítra af olíu og losuðu skipin 49.429 tonn af 

CO2 ígildum á árinu. Mest var losun hjá uppsjávarskipunum sem losuðu 32.322 tonn af 

CO2 ígildum sem er aukning um 4.469 tonn af CO2 ígildum. Á móti kemur að veiði jókst hjá 

uppsjávarskipunum um 22 þúsund tonn og er því losun á veitt tonn sambærileg milli ára. 

Aukningin skýrist því að mestu af auknum afla og fleiri úthaldsdögum.  

 

Losun ísfisktogara jókst lítillega á milli ára en það stafar af aukinni sókn og meiri afla.  

Þegar losun er skoðuð sem hlutfall af veiddu tonni þá dregst hún lítillega saman úr 0,63 í 

0,61 CO2. Losun á frystitogaranum Blæng hélst sambærileg milli ára. Blængur var í slipp í 

janúar og því minna úthald á honum en árið 2020. Heildarafli allra skipa Síldarvinnslunnar  

á árinu var 166,5 þúsund tonn og munaði þar mestu um aukningu hjá uppsjávarskipum. 

Göngumynstur fiskistofna  
hefur áhrif á olíunotkun
Göngumynstur einstakra stofna, aflabrögð og  veðurfar 

hefur mikil áhrif á hversu langt þarf að sækja á miðin 

 hverju sinni. Sérstaklega hafa þessi ytri áhrif mikil áhrif 

við veiðar úr flökkustofnum líkt og  uppsjávartegundunum; 

makríl, kolmunna, síld og loðnu. Síldarvinnslan á miklar 

aflaheimildir í uppsjávartegundum og því nota skip 

Síldarvinnslunnar talsvert mikið eldsneyti á hverju ári  

þar sem sigling á fiskimið flökkustofna getur verið löng. 

 Þótt hröð tækniþróun eigi sér nú stað í rafvæðingu 

í samgöngum almennt er sú þróun komin skemur á veg 

í vélbúnaði fiskiskipa. Þróun á framleiðslu á rafeldsneyti 

sem gæti hentað fiskiskipum og öðrum skipum er hröð 

þessi misserin sem er mjög jákvætt. Enn er þó ekki komin 

fram raunhæf lausn. Þetta kann að breytast á komandi 

árum eftir því sem tæknibreytingum í samgöngum á sjó 

vindur fram.

mynd hvernig 
notkun hefur 
minnkað
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Starfsstöðvar í landi 
Stærsta aðgerðin sem hefur dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda er raforkuvæðing í fiski mjölsverksmiðjum. Í dag er 

verksmiðjan í Neskaupstað alfarið keyrð á rafmagni og olía er eingöngu notuð sem varaafl ef skortur er á rafmagni eða 

truflanir á afhendingu raforku. Á Seyðisfirði á eftir að rafvæða verksmiðjuna að fullu og notar hún því enn olíu að hluta til 

við keyrslu. Á árinu voru fiskimjölsverksmiðjurnar keyrðar með 81% endurnýjanlegum orkugjöfum samanborið við 93% 

árið 2020 en þar munar mestu um raforkuskerðingu í lok árs. 

Miklar breytingar hafa orðið á umhverfisáhrifum verksmiðjanna. Árið 2003 notuðu fiskimjöls-
verksmiðjurnar 18 milljón lítra af olíu sem er sama magn og fiskiskipafloti félagsins notar í dag  
en árið 2021 notuðu þær 1,4 milljón lítra af olíu. 

Lokjn geóijehúkaöofttvgjnda feá fkrmuðjöksverkumiðju
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Raforkunotkun allra starfsstöðva félagsins var 112.128 mega

vattstundir á árinu og eykst lítillega á milli ára. Megnið af 

orkunni sem notuð er á starfsstöðvum félagsins er endur

nýjanleg. Félagið rak tvær fiskimjölsverksmiðjur á árinu; 

í Neskaupstað og á Seyðisfirði. Hráefnismóttaka í verk

smiðjunum var 141 þúsund tonn, orkukræfni framleiðslunnar 

var 79.002 megavattstundir og var notað 0,56 MWh á hvert 

hráefnistonn. Hlutfall endurnýjanlegrar orku við framleiðslu 

í Neskaupstað var 91% en 43% á Seyðisfirði. Samtals var því 

hlutfall endurnýjanlegrar orku sem notuð var í verksmiðjum 

félagsins 81%. 

 Fiskvinnslur í Neskaupstað og á Seyðisfirði tóku á móti 

73 þúsund tonnum af hráefni á árinu og notuðu 10.092 

megavattstundir af raforku við framleiðsluna. Frystigeymslan 

í Neskaupstað notaði 4.917 megavattstundir af raforku á 

árinu. Fóðurverksmiðjan Laxá notaði 35.207 megavattstundir 

af raforku. Eldsneytisnotkun bifreiða og annarra tækja var 

53.318 lítrar. 
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Kolefnisuppgjör
Umfang 1 tCO2í 53.385 46.005 39.27
Umfang 2 tCO2í 987 886 861
Umfang 3 tCO2í 256 189 250

Kolefnisspor, heild tCO2í 54.628 47.080 40.380
Samdráttur í losun milli ára 16% 17% 16%

Orkunotkun
Orka vegna notkunar 
jarðefnaeldsneytis

kWh 209.697.594 180.997.519 154.442.880

Raforkunotkun kWh 112.127.916 100.731.352 97.808.481
Orka frá heitu vatni til húshitunar kWh 2.997.366 2.084.625 938.295
Heildarorkunotkun kWh 324.822.876 283.813.496 253.189.656

Eldsneytisnotkun bifreiða og tækja lítr. 53.318 29.214 25.049
Eldsneytisnotkun 
fiskmjölsverksmiðja

lítr. 1.395.726 473.826 873.957

Eldsneytisnotkun skipaflota lítr. 18.172.965 16.384.395 13.534.908
Heildareldsneytisnotkun lítr. 19.568.691 16.887.435 14.433.914
Hlutfall endurnýjanlegrar orku % 35% 36% 39%
Hlutfall jarðefnaeldsneytis % 65% 64% 61%

Flokkun úrgangs
Flokkaður úrgangur kg 400.600 264.122 40.66
Óflokkaður úrgangur kg 146.332 107.841 142.805
Heildarmagn úrgangs kg 546.932 371.963 183.465

Veiði

Veiði ísfisktogara tonn 14.974 13.861 16.422
Veiði uppsjávarskipa tonn 144.932 123.847 114.705
Veiði frystitogara tonn 6.631 7.038 7.084

Heildarveiði tonn 166.537 144.746 138.211

Eldsneytisnotkun skipaflota
Eldsneytisnotkun ísfisktogara lítr. 3.362.453 3.185.864 3.172.091
Orkukræfni (kWh) kWh 35.978.247 34.088.745 33.941.374
Olíunotkun/veitt tonn (VT) lítr./VT 225 230 193
Losun GHL ísfisktogara tCO2í 9.146 8.684 8.647
Losun GHL/veitt tonn (VT) tCO2í/VT 0,61 0,63 0,53

Eldsneytisnotkun uppsjávarskipa lítr. 11.883.137 10.240.531 7.628.656
Orkukræfni (kWh) kWh 127.149.566 109.573.682 81.626.619
Olíunotkun/veitt tonn (VT) lítr./VT 82 83 67
Losun GHL uppsjávarskipa tCO2í 32.322 27.853 20.75
Losun GHL/veitt tonn (VT) tCO2í/VT 0,22 0,22 0,18

Eldsneytisnotkun frystitogara lítr. 2.927.375 2.958.000 2.734.161
Orkukræfni (kWh) kWh 31.322.913 31.650.600 29.255.523
Olíunotkun/veitt tonn (VT) lítr./VT 441 420 386
Losun GHL frystitogara tCO2í 7.961 8.045 7.437
Losun GHL /veitt tonn (VT) tCO2í/VT 1,20 1,14 1,05
Heildareldsneytisnotkun 
skipaflotans

lítr. 18.172.965 16.384.395 13.534.908

Eining 2021 2020 2019 Eining 2021 2020 2019

Umhverfisuppgjör
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Endurvinnsla og sorphirða 
Farið var í átak til að bæta flokkun á sorpi og 

skráningu þess. Flokkun var bætt í landvinnslu 

og um borð í fiskiskipum félagsins. Skipin koma 

með allan úrgang flokkaðan til hafnar og er hann 

meðhöndlaður samkvæmt Marpol reglugerð. Hvert 

skip heldur úti sorpdagbók og skilar  dagbókinni til 

hafnaryfirvalda þegar í land er komið.  Samkvæmt 

Marpol má ekki henda lífrænum úrgangi í hafið 

nema hann sé kvarnaður. Á síðasta ári voru tæki 

sett í öll skip sem kvarna lífrænan úrgang. Árið 

2021 var heildarmagn úrgangs 546.932 kg af 

 úrgangi og þar af var flokkað 400.600 kg eða 73% 

flokkunarhlutfall sem er örlítið hærra en árið 2020. 

Á árinu tókst að ná enn betur utan um umfang 

úrgangs. Lögð var áhersla á endur vinnslu  eldri 

veiðarfæra og er það verkefni sem hefur staðið 

yfir í tvö ár. Af flokkuðu sorpi eru 173 tonn járn og 

 málmar, 72 tonn tengt endurvinnslu á veiðarfærum 

og 77 tonn eru timbur. 
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>Sýna mynd af 
því þegar verið 
er að tengja skip 
sem nýbúið er að 
leggjast að bryggju í 
Neskaupsstað<

Umhverfisvæn landtenging
Mjög mikilvægt umhverfisverkefni var tekið í gagnið 

hjá Síldarvinnslunni á árinu. Fjárfest var í rafmagns

búnaði til að landtengja uppsjávarskip meðan þau 

 landa hráefni í fiskiðjuverið í Neskaupstað. Búnaðurinn 

var tekinn í notkun síðasta sumar og er notaður fyrir 

skip Síldarvinnslunnar og önnur uppsjávarskip sem eru 

með búnað um borð til að tengjast landtengingunni. 

 Unnið er að því að koma búnaði um borð í önnur skip 

Síldarvinnslunnar. Skipin brenna því ekki lengur olíu á 

meðan á löndun stendur eins og verið hefur í áraraðir. 

Gert er ráð fyrir að þessi aðgerð spari um 300 þúsund 

lítra af olíu á ári. Hér er því á ferðinni stórt og mikilvægt 

verkefni sem mun draga úr olíunotkun félagsins og þar 

með hafa mikil jákvæð umhverfisáhrif. Fyrirhugað er af 

hálfu Síldarvinnslunnar að sams konar landtengingar

búnaði verði komið upp við fiskimjölsverksmiðjuna  

í  Neskaupstað.
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Síldarvinnslan hefur skógrækt til kolefnisjöfnunar
Síldarvinnslan tilkynnti í upphafi árs 2022 að fyrirtækið hefði fest kaup á 

jörðinni Fannardal í Norðfirði með áform um að nýta hana til skógræktar. Með 

skógræktinni mun fyrirtækið hefja bindingu kolefnis á móti þeirri kolefnislosun 

sem það veldur með starfsemi sinni. Landið sem nýtt verður til skógræktarinnar er 

300400 hektarar. Stefnt er að því að hin fyrirhugaða skógrækt verði framkvæmd 

í samvinnu við Skógrækt ríkisins.

 Hjá Síldarvinnslunni eru miklar vonir bundnar við skógræktarverkefnið. Ásamt 

því að skógurinn gegnir hlutverki á sviði kolefnisbindingar er mögulegt að gera 

Fannardal að eftirsóknarverðu útivistarsvæði sem allir geti notið. Nú stendur til að 

ráðast í að skipuleggja landið og ákveða hvenær skógræktarverkefnið hefst.

Fannardalur er innsta jörðin í Norðfjarðarsveit, um 10 kílómetra inn af 

Norðfjarðarbotni. 

 Áður en skógrækt hefst í Fannardal þarf að komast til botns í því hvort 

Óbyggða nefnd, fyrir hönd ríkisins, geti gert tilkall til hluta Fannardals. Málið 

tengist þjóðlendukröfum ríkisins á Austfjörðum. Þjóðlendumál getur tekið 

talsverðan tíma í ferli og ljóst er að ekkert stórt verður gert á meðan óvissa  

er uppi vegna krafna ríkisins.

Fannardalur Neskaupstaður
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Nýsköpun  
og rannsóknir
 

Á síðustu árum hefur átt sér stað metnaðarfullt starf á  

sviði rannsókna og nýsköpunar. Síldarvinnslan hefur til 

hliðsjónar heimsmarkmið númer níu um Nýsköpun og  

uppbyggingu.
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Síldarvinnslan hefur lagt áherslu á að eiga gott samstarf við menntasamfélagið með þátttöku í 

verkefnum. Verkefnin hafa flest snúið að rannsóknum á sviði sjávarútvegs, matvælaiðnaðar og orku 

og eru að stórum hluta samstarfsverkefni fyrirtækja og í umsjón Matís eða háskóla. Verkefnin eru 

langflest uppbyggð á þann hátt að fjármögnun rannsókna er sótt í samkeppnissjóði, Matvælasjóð 

(áður AVS), Tækniþróunarsjóð og Nýsköpunarsjóð námsmanna (Rannís). Margir háskólanemar hafa 

unnið að verkefnum sem tengjast starfsemi Síldarvinnslunnar. Þessi vinna hefur verið skipulögð í 

samræmi við kröfur háskóla hvað varðar lokaverkefni af öllum gráðum. Síðastliðin ár hefur félagið 

fóstrað fimm doktorsnemendur og fleiri hafa lokið slíkum gráðum með rannsóknum hjá félaginu.
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Doktorsverkefni um endurhönnun fiskmjöls- og lýsisverksmiðja 
Sem dæmi um áhugaverð rannsóknarverkefni þá hefur Síldarvinnslan fóstrað doktorsverkefni Stefáns Þórs 

Eysteinssonar um endurhönnun á ferlum við fiskmjöls og lýsisframleiðslu. Samstarfsaðilar eru Matís og 

Háskóli Íslands og verkefnið er meðal annars fjármagnað af AVS sjóðnum. Síðustu áratugi hefur fiskmjöls 

og lýsisframleiðsla verið mikilvæg Síldarvinnslunni en ferlarnir hafa lítið breyst á undanförnum áratugum.  

Á sama tíma hefur próteinþörf á heimsvísu aukist og kröfur um bætta nýtingu hráefnis og aukin gæði 

afurða. Markmið verkefnisins er að endurhanna og besta ferla til framleiðslu á hágæðapróteinum til 

 manneldis. Verkefninu er sem slíku lokið með útskrift Stefáns Þórs en félagið vinnur enn með niðurstöður 

þess og mun gera áfram. 

 

Upprunagreining Listeria í matvælum og mönnum 
Síldarvinnslan er samstarfsaðili ásamt fjölda annarra fyrirtækja að verkefni sem fjallar um  upprunagreiningu 

Listeria í matvælum og mönnum. Markmið verkefnisins er að bæta gæði matvæla með því að uppræta 

 mengun í matvælum og auka matvælaöryggi. Sjúkdómsvaldandi bakterían Listeria monocytogenes verður 

notuð til að sýna fram á að hægt er að kortleggja uppruna og smitleiðir örverumengunar með  raðgrein ingu 

erfðamengja. Bakterían verður notuð sem módel til að rannsaka umhverfis og landfræðilegan  uppruna 

sjúkdómsvaldandi bakteríustofna á Íslandi í tíma og rúmi. Verkefnið er leitt af Matís, Háskóla Íslands, 

 Landspítala, MAST, Embætti landlæknis og fjármagnað af Tækniþróunarsjóði Rannís. Verkefnið er enn  

í vinnslu.
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Rauða gullið
Hjá Síldarvinnslunni er áhugavert nýsköpunarverkefni í gangi sem ber vinnuheitið  

„Rauða gullið“. Meginmarkmið verkefnisins er að fullvinna astaxanthínríkt lýsi úr rauðátu 

sem berst á land sem aukahráefni eða meðafli við veiðar á makríl. Á árinu fékkst myndar

legur styrkur að fjárhæð 19 milljónir króna úr Matvælasjóði. Hlutverk Matvælasjóðs er 

að styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla og hliðarafurða úr 

 landbúnaðar og sjávarafurðum og því rímar rauðáta vel við hlutverk sjóðsins.

 Framkvæmdin á verkefninu um rauða gullið felst í því að rauðáturíkum hliðar

straumum verður safnað saman við fullvinnslu á makríl í fiskiðjuveri  Síldarvinnslunnar í 

Neskaupstað þar sem komið hefur verið upp sérstökum söfnunarbúnaði. Prófaðar verða 

þrjár  mismunandi vinnsluaðferðir við framleiðslu á umræddu lýsi. Í fyrsta lagi verður notast 

við hitameðhöndlun á hráefninu án ensíma, í öðru lagi verða ensím notuð og í þriðja lagi 

verður aðskiljun án hita rannsökuð. Heildarheimtur með hverri aðferð verða metnar og 

gerðar gæðagreiningar og stöðugleikapróf á hinu framleidda lýsi. Þegar niðurstöður  

liggja fyrir verður framleiðsluaðferð valin.

 Mikil vinna hefur verið lögð í kortlagningu á rauðátu við Ísland og mögulegri nýtingu  

á henni og byggði styrkumsókn Síldarvinnslunnar til Matvælasjóðs á þeirri forvinnu. 
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Prótein úr hliðarstraumi makríls 
Síldarvinnslan er þátttakandi í verkefni sem snýst um að framleiða 

fiskiprótein úr hliðarstraumum makríls. Markmið verkefnisins er að 

 framleiða fiskpróteinhýdrólýsöt (FPH) úr hliðarstraumum sem falla til 

við  vinnslu makríls, og meta fýsileika þess að nota þau í startfóður fyrir 

 laxeldi, sem og til manneldis. Á síðustu árum hefur mikil áhersla verið 

lögð á nýtingu hliðarstrauma úr bolfiski en minna er viðkemur sömu 

 straumum úr uppsjávartegundum. Makríll er ein mikilvægasta uppsjávar

tegundin við Ísland og fellur til mikið magn hliðarstrauma (hausar,  innyfli 

og afskurðir) við vinnslu hans. Þessir hliðarstraumar hafa hingað til 

einungis verið nýttir til framleiðslu á fiskimjöli og lýsi og eru því miklir 

möguleikar fyrir hendi til þess að auka verðmæti þeirra. Samstarfsaðilar 

eru Fóðurverksmiðjan Laxá, Matís og Háskóli Íslands og er verkefnið fjár

magnað af Matvælasjóði. 

 Ýmis þróunarverkefni
Ýmis önnur verkefni eru í deiglunni og sem fyrr verða þau unnin með 

öðrum fyrirtækjum og samstarfsaðilum. Til dæmis er verkefni í gangi sem 

fjallar um andoxunarefni í makrílmjöli. Það verkefni er unnið í samstarfi við 

SkinneyÞinganes, Ísfélag Vestmannaeyja og Matís og með  fjármögnun 

frá Matvælasjóði. Almennt má segja að stærstu rannsóknarverkefnin  

sem Síldarvinnslan vinnur að séu tengd rannsóknum og þróun á fiski mjöli 

og lýsi. Þar koma nýframkvæmdir í fiskmjölsverksmiðjunni í  Neskaupstað 

til með að nýtast sem tilraunaflötur næstu árin. Nýja verksmiðjan verður 

þannig uppsett að hægt er að keyra tvær línur í einu en vera með 

 mismunandi útfærslur á hráefnum og hjálparefnum á sama tíma og fá 

samanburðar hæfar niðurstöður í flæði og úr sama hráefni. Að auki  

munum við hýsa lífmassaver Matís í nýrri verksmiðju.
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Ítarefni

Rekstraruppgjör  

Eining 2021 IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS

Rekstrartekjur USD 237.153 184.208 190.359

Rekstrargjöld USD 152.517 125.101 127.083

EBITDA USD 84.636 59.107 63.276

Afskriftir USD 10.985 10.060 9.470

Hagnaður fyrir skatta USD 103.682 47.987 54.189

Tekjuskattur USD 16.314 8.723 9.896

Hagnaður ársinsnaður ársins USD 87.368 39.263 44.290

Stöðugildi 365 338 348

Laun og launatengd gjöld USD 56.896 43.755 44.772

Arðgreiðslur til eigenda USD 54.459 13.510 10.403

Fjármögnunarkostnaður USD 2.706 8.214 4.604

Hlutfall stjórnenda úr nærsamfélaginu % 100% 100% 100%
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Lýsing Tilvísun Uppfyllt Heiti kafla

Heiti skipulagsheildarinnar 1021 já Um Síldarvinnsluna

Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta 1022 já Um Síldarvinnsluna

Staðsetning höfuðstöðva 1023 já Um Síldarvinnsluna

Staðsetning rekstrar 1024 já Um Síldarvinnsluna

Eignarhald og félagaform 1025 já Stjórnhættir

Markaðir í þjónustu 1026 nei

Stærð skipulagsheildarinnar 1027 já Um Síldarvinnslunna,
Mannauðurinn og  
rekstraruppgjör

Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta 1028 já Mannauðurinn

Aðfangakeðja 1029 já Um Síldarvinnsluna

Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar 10210 já Áfangar ársins og  
Um Síldarvinnsluna

Varúðarregla eða nálgun 10211 nei

Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis 10212 nei

Aðild að samtökum 10213 nei

Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka 10214 já Ávarp forstjóra

Helstu áhrif, áhætta og tækifæri 10215 já Stjórnhættir

Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið 10216 já Mannauður og siðareglur

Ferli fyrir ráðleggingar og mál tengd siðferði 10217 já Mannauður og siðareglur

Stjórnskipulag 10218 já Stjórnhættir

Framsal valds 10219 já Stjórnhættir

Ábyrgð á framkvæmdarstjórnarstigi á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum 
markmiðum

10220 nei

Ráðgefandi hagsmunaaðilar fyrir efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg málefni 10221 nei

Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar 10222 já Stjórnskipulag

Formaður æðstu stjórnar 10223 já Stjórnskipulag

Tilnefning og val á æðstu stjórn 10224 já Stjórnhættir

Hagsmunaárekstrar 10225 já Starfsreglur stjórnar  
og siðareglur

Hlutverk æðstu stjórnar við framsetningu tilgangs, gilda og stragetíu 10226 já Stjórnhættir

Sameiginleg þekking æðstu stjórnar 10227 nei

Tilvísunartafla

Mat á frammistöðu æðstu stjórnar 10228 já Starfsreglur stjórnar  
og siðareglur

Auðkenning og stjórnun á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum áhrifum 10229 nei

Markvirkni áhættustjórnunarferla 10230 nei

Efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg rýni á efnistökum 10231 nei

Hlutverk æðstu stjórnar við skýrslugjöf um sjálfbærni 10232 já Um skýrsluna

Upplýsingagjöf um mikilvæg málefni 10233 nei

Eðli og heildarfjöldi mikilvægra málefna 10234 nei

Stefnur um þóknun 10235 já Starfskjarastefna

Ferli til að ákvarða þóknun 10236 já Starfskjarastefna

Þátttaka hagsmunaðila í ákvörðunum um þóknanir 10237 nei

Árlegt heildarhlutfall launagreiðslna 10238 nei

Prósentuhækkun á árlegu heildarhlutfalli launagreiðslna 10239 nei

Listi yfir hópa hagsmunaaðila 10240 nei

Sameiginlegir kjarasamningar 10241 já Mannauður

Auðkenning og val á hagsmunaaðilum 10242 nei

Verklag við virkjun hagsmunaaðila 10243 nei

Helstu efnistök og málefni 10244 nei

Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum 10245 já Um skýrsluna

Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka 10246 já Um skýrsluna

Listi yfir viðfangsefni 10247 já Um skýrsluna

Ítrekun upplýsinga 10248 já Um skýrsluna

Breytingar á skýrslugjöf 10249 já Um skýrsluna

Lýsing Tilvísun Uppfyllt Heiti kafla
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Tímabil skýrslugjöf 10250 já Um skýrsluna

Dagsetning nýjustu skýrslu 10251 já Um skýrsluna

Tíðni skýrslugjafar 10252 já Um skýrsluna

Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna 10253 já Um skýrsluna

Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla 10254 já Um skýrsluna

GRI efnivísir 10255 já Um skýrsluna

Ytri trygging 10256 nei

Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess 1031 nei

Stjórnunarnálgunin og þættir hennar 1032 nei

Mat á stjórnunarnálguninni 1033 nei

Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift 2011 já Samfélagsspor  
og nærsamfélagið

Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga 2012 já Umhverfi

Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna 2013 nei

Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum 2014 nei

Hlutföll almennnra byrjunarlauna eftir kyni samanborið við staðbundin lágmarkslaun 2021 nei

Hlutfall æðstu stjórnenda sem eru ráðnir úr nærsamfélaginu 2022 já Rekstraruppgjör

Innviðafjárfestingar og þjónusta sem stutt er við 2031 já Samfélagsverkefni

Veruleg óbein efnahagsleg áhrif 2032 já Samfélagsspor  
og nærsamfélagið

Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu 2041 já Innkaup og birgjar

Mat á rekstri vegna áhættu sem tengist spillingu 2051 nei

Samskipti og þjálfun um stefnur og verklagsreglur gegn spillingu 2052 nei

Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir er gripið var til 2053 nei

Lagalegar aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun, hringamyndun og 
 einokunaraðferðum

2061 nei

Efni sem notuð eru eftir þyngd og rúmmáli 3011 nei

Endurunnið hráefni sem notað er 3012 nei

Endurvinnanlegar vörur og efni notað í umbúðir þeirra 3013 nei

Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar 3021 já Umhverfisuppgjör

Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar 3022 nei

Orkurkæfni 3023 já Umhverfi

Minnkun á orkunotkun 3024 já Umhverfi

Minnkun á orkuþörf vöru og þjónustu 3025 já Umhverfi

Vatnstaka eftir vatnsbólum 3031 nei

Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku 3032 nei

Vatn endurunnið og endurnýtt 3033 nei

Rekstrarstaðir í eigu, leigðir, stjórnað á, eða við skilgreind verndarsvæði auk annarra 
svæða með mikinn líffræðilegan fjölbreytileika

3041 nei

Veruleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika. Af starfsemi, vöru og þjónustu 3042 já Fiskveiðar

Varin eða endurheimt búsvæði 3043 nei

Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki á áhrifasvæði 
rekstrar

3044 nei

Bein losun gróðurhúsalofttegunda(GHL)(Umfang 1) 3051 já Losun og orkunotkun

Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda(GHL)(Umfang 2) 3052 nei

Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda(GHL)(Umfang 3) 3053 nei

Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda(GHL) 3054 já Umhverfisuppgjör

Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda(GHL) 3055 ja Umhverfisuppgjör

Losun ósoneyðandi efna 3056 Já Umhverfi

Losun köfnunarefnisoxíðs (NOX), brennisteinsoxíðs (SOX) og önnur veruleg losun 
 lofttegunda

3057 nei

Losun vatns eftir gæðum og áfangastað 3061 nei

Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð 3062 já Endurvinnsla og sorphirða

Verulegur leki 3063 nei

Flutningur á hættulegum úrgangi 3064 nei

Vatnshlot sem verða fyrir áhrifum af losun vatns og/eða afrennsli 3065 nei

Ekki farið að umhverfislögum og reglum 3071 nei

Nýjir birgjar sem voru skimaðir með því að notast við umhverfisviðmið 3081 já Innkaup og birgjar

Neikvæð umhverfisáhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til 3082 nei

Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta 4011 nei

Lýsing Tilvísun Uppfyllt Heiti kaflaLýsing Tilvísun Uppfyllt Heiti kafla
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Fríðindi fyrir starfsmenn í fullu starfi en ekki fyrir starfsmenn í hluta eða tímabundnu 
starfi

4012 nei

Foreldraorlof 4013 nei

Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri 4021 já Mannauðurinn

Fyrirsvar í formlegum og sameiginlegum heilsu og öryggisnefndum stjórnenda og 
starfskrafta

4031 já Mannauðurinn

Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra 
dauðsfalla

4032 já Mannauðurinn

Starfskraftar með háa tíðni eða í mikilli hættu á að þróa með sér starfstengda sjúkdóma 4033 já Mannauðurinn

Efnistök er varðar heilsu og öryggismál sem fjallað er um í formlegum samningum við 
stéttarfélög

4034 já Mannauðurinn

Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann 4041 Já Mannauðurinn

Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar 4042 já Mannauðurinn

Hlutfall starfsmanna sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun 4043 nei

Fjölbreytileiki stjórna og starfsmanna 4051 já Jafnlaunavottun og  
jafnréttismál , stjórnarhættir

Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla 4052 nei

Atvik um mismunun og framkvæmdar úrbætur 4061 já Mannauðurinn

Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og 
 sameiginlegan kjarasamningagerð

4071 já Mannauðurinn

Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á barnaþrælkun 4081 nei

Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar eða skylduvinnu 4091 nei

Starfsmenn í öryggisgæslu sem fá þjálfun í stefnu eða verklagsreglum í mannréttinda
málum

4101 já Mannauðurinn

Brotatilvik sem fela í sér réttindi frumbyggja 4111 nei

Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn með hliðsjón af mannréttindum 4121 nei

Þjálfun starfsmanna í stefnum eða verklagsreglum um mannréttindi 4122 nei

Samkomulag og samningar um verulegar fjárfestingar og samningar sem fela í sér 
 mannréttindaákvæði eða hafa verið skimaðir með hliðsjón af mannréttindamálum

4123 nei

Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir 4131 nei

Rekstur sem hefur umtalsverð, raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á nærsamfélagið 4132 nei

Nýjir birgjar sem voru skimaðir á grundvelli félagslegra viðmiða 4141 nei

Neikvæð félagsleg áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til 4142 nei

Framlag til stjórnmála 4151 já Samfélagsverkefni

Mat á heilsuog öryggisáhrifum vöru og þjónustuflokka 4161 nei

Atvik þar sem ekki var farið eftir reglum og varða vöru og þjónustu sem hefur áhrif á 
heilsu og öryggi

4162 nei

Kröfur til upplýsingar og merkinga á vörum og þjónustu 4171 já Starfsemi félagsins

Atvik þar sem ekki er farið eftir reglum sem varða upplýsingar og merkingar vöru og 
þjónustu

4172 nei

Atvik við markaðsetningu þar sem ekki er farið eftir reglum 4173 nei

Rökstuddar kvartanir varðandi brot á persónuvernd viðskiptavina og tap á gögnum 
þeirra

4181 nei

Ekki farið að lögum og reglum á félagslegum og efnahagslegum sviðum 4191 já Um Síldarvinnsluna

Lýsing Tilvísun Uppfyllt Heiti kaflaLýsing Tilvísun Uppfyllt Heiti kafla
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