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HB Grandi hf. er einn helsti framleiðandi og seljandi matvæla á 
Íslandi –Við veiðum, vinnum og seljum.



Á árinu 2014 má ætla að afli

skipa félagsins hafi dugað í um 

250 milljónir matarskammta

eða sem svarar fiskneyslu

Íslendinga til 5 ára miðað við

fisk á disk þrisvar í viku.
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HB Grandi er myndað úr fjölda félaga 

sem hafa byggt á mismunandi grunni.



Félagið er í eigu um 1.780 hluthafa - 5.2.15



Um 950 ársstörf 

eru unnin hjá félaginu 
til sjós og lands.

Þar af eru um 250 

starfsmenn félagsins 
búsettir á Akranesi.



Á tíu fiskiskipum starfa um 340 sjómenn
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Helga María AK-16 Ásbjörn RE-50Ottó N. Þorláksson ER-203Sturlaugur H. Böðvarsson 

AK-10

Þerney RE-1 Örfirisey RE-4 Höfrungur III AK-250

Ingunn AK-150 Faxi RE-9 Lundey NS-14
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REYKJAVÍK

280 ársverk

AKRANES

200 ársverk

á þremur starfsstöðvum og

tveimur dótturfélögum

VOPNAFJÖRÐUR

130 ársverk

Starfsstöðvar
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Bolfiskvinnsla
Á Akranesi er unninn þorskur en gullkarfi og ufsi í Reykjavík.

Frystiskipin veiða úthafskarfa, djúpkarfa, grálúðu, Barentshafsþorsk, makríl o.fl.
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Aukin áhersla lögð á landvinnslu 2012                     
Frystitogara lagt og öðrum breytt í ísfisktogara 2013
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Aukin verðmætasköpun:

Fiskbitar úr blokk og marningi



Aukin verðmætasköpun: Fiskþurrkun



Loðnuhrogn
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Aukin verðmætasköpun: Beinabræðsla



Vignir G. Jónsson



Norðanfiskur – ný tækifæri á 

innanlandsmarkaði



Endurnýjun skipaflotans
• Félagið hefur gert samkomulag við tyrkneska skipasmíðastöð 

um smíði fimm nýrra skipa, tveggja uppsjávarskipa og þriggja 
ísfisktogara.

• Skipin mun brenna MD olíu og verða búin fullkomnum 
mengunarvarnarbúnaði.

• Áhersla er lögð á aðbúnað og vinnuaðstöðu, meðhöndlun afla, 

að lámarka eldsneytisnotkun og aðstöðu til að hirða allt sem 

um borð kemur, þar með talið slóg.
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Leggjum áherslu á umhverfið



Erum meðal stofnfélaga í Oceana 

sem er öndvegissetur ætlað til að 

vinna að útfærslu hugmynda um 

verndun hafsins með því að draga 

úr mengun með grænni tækni.
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Stofnfélagar í Oceana
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Vistvænni veiðarfæri



Ýmis atriði varðandi starfsfólk:

Líkamsræktarstyrkur                                                 

Árlegar heilsufarsskoðanir

Samgöngustyrkur tengdur samgöngustefnu

Stuðningur við starfsmannafélög

Fjölskyldudagur í Húsdýragarðinum

Jólatónleikar í Hörpu

Starfsmannahandbækur                                

Nýliðafræðsla

Fréttabréf
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Mynd úr Norðurgarði
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Uppbygging við Norðurgarð



Akraneshöfn, heimasíða Faxaflóahafna

• AKRANESHÖFN Á AÐ EFLA SEM FISKIHÖFN 12/09/2013

• Á stjórnarfundi Faxaflóahafna sf í dag, 1. febrúar, var eftirfarandi ályktun samþykkt vegna framtíðarhorfa í fiskvinnslu 

og útgerð á Akranesi.: 

• “Stjórn Faxaflóahafna sf. tekur undir áhyggjur af stöðu mála varðandi fiskvinnslu og útgerð á Akranes og áréttar að 

Faxaflóahafnir sf. munu sem fyrr og í samræmi við viljayfirlýsingu eigenda fyrirtækisins frá í 

mars 2004 vinna að því að efla Akraneshöfn sem fiskihöfn.

Í því sambandi er m.a. vísað til hugmynda um þróun Akraneshafnar sem kynnt var fulltrúum Akraneskaupstaðar á 

fundi þann 17. janúar s.l. 

• Formaður stjórnar Faxaflóahafna sf og Hafnarstjóri hafa þegar átt fund með forstjóra HB Granda hf. varðandi 

starfsstöðvar félagsins á Akranesi og í Reykjavík og hugmyndir HB Granda hf. um breytingar og endurbætur á þeim.

• Framtíð fiskvinnslu á Akranesi virðist því miður óviss sem stendur. Ákveði HB Grandi hf. að leggja áherslu á 

framtíðaruppbyggingu starfsemi sinnar þar lýsir stjórn Faxaflóahafna sf sig reiðubúna til þess að hefja þegar í stað 

viðræður og samvinnu við félagið um það hvernig það megi verða á sem farsælasta máta. Stjórnin felur formanni og 

Hafnarstjóra að annast þær viðræður.”

http://www.faxafloahafnir.is/akraneshofn-a-ad-efla-sem-fiskihofn/


Augu gestsins



Framtíðarhugmynd

Mynd: Hugmynd HB Granda að landfyllingu (Skissa frá Faxaflóahöfnum)



Fiskþurrkun
• Allt þurrkferlið á einum stað

• Bættur lofthreinsibúnaður

• Framleiðsluferli bætt til muna

• Aukin framleiðslugeta

• Auknir möguleikar

• Vöruþróun



Núverandi þurrkferli 
• Í forþurrkuninni eru 8 klefar þar sem hráefnið er þurrkað úr 70% raka í um 30%.

• Hver klefi notar um 80.000 m3 af lofti á klst. og því samtals 640.000 m3/klst. miðað við 

fulla vinnslu.

• Ósoni er úðað í inntaksloft klefanna og eftirþurrkunarstokkana.  

• Í eftirþurrkuninni er 20.000 m3/klst dælt inn í stokkana, alls 140.000 m3/klst sem er 

hringrásað.  Endurnýjun á lofti er um 20 þúsund m3/klst. 



Áfangar stækkunar



Verksmiðjan fullbyggð





Lofthreinsibúnaður

• Besta þekkta lausnin í dag til að draga úr 

lykt við framleiðsluna er að nota óson.

• HB Grandi er leiðandi í rannsóknaverkefni 

sem miðar að því að lágmarka myndun 

lyktarefna.

• Það verður tekin upp ný ferlastýring við 

hausaþurrkunina



Helstu niðurstöður lyktarrannsóknaverkefna
• Ferskleiki hráefnis skiptir miklu máli.

• Betri stýring á þurrkferli og verklagi.

 Hringrásun og magn fersks lofts

 Minni uppsöfnun á lyktarefnum í klefa

• Óson gagnlegt til að minnka lykt.

 Dregur verulega úr magni lífrænna efna eins og súlfíða sem hafa 
lágan lyktarþröskuld



Ný eftirþurrkun

• Nýtt sérhannað húsnæði
– Auknir möguleikar til að meðhöndla lyktina 

með hreinsibúnaði.

– Í dag er eftirþurrkunin í raun eins og einn 

klefi og því erfiðara að stýra loftferlinu.

– Hver þurrkstokkur verður séreining. 

• Betri stýring á lofti bæði inn og út.

• Minni uppsöfnun og styrkur á lyktarefnum í útblæstri.



Ný eftirþurrkun

• Því betur sem næst að stýra þurrkferlinu því betri 

verkunareiginleikar og þar af leiðandi minni lykt.



Ný eftirþurrkun

• Nýtt sérhannað húsnæði
– Húsnæðið er þéttara og lokaðra.

– Inn kemur hráefni og fullunnin afurð fer 

beint út í gám.  

– Í dag þarf að keyra 

hálfunna afurð úr 

forþurrkuninni yfir í 

eftirþurrkunarhús við

Vesturgötu.



Takk fyrir




