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Í stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 2019-2020 eru: 

Anna Lilja Benidiktsdóttir             Formaður                   Genis 
Guðni Örn Hauksson                     Gjaldkeri                     Akureyrarbær 
Anna Blöndal                                  Ritari                           Raftákn 
Jón Þór Backman                           Meðstjórnandi          Sæplast 

     Steinþór Þorsteinsson                   Meðstjórnandi   Slippurinn 

Gæðatjórnunarfélagið bauð í gæðaferð á Hauganes og Dalvík 21.nóvember. Ektafiskur á Hauganesi 
og Sæplast á Dalvík tóku á móti hópnum. Því miður vorum við ekki mörg því ferðin var skemmtileg 
og fróðleg, eins sú allra skemmtilegasta sem við höfum farið í að mati bréfritara. 

Ektafiskur Hauganesi. 

Ektafiskur er sterkt fjölskyldufyrirtæki sem hefur unnið við saltfiskverkun frá árinu 1940 og stendur              
því á gömlum merg. Árið 1991 var ákveðið að búa til vöruna Ektafisk og setja á markað                 
beinhreinsaðan útvatnaðan saltfisk í lofttæmdum umbúðum, tilbúnum í pottinn. Það var nýjung            
sem hefur notið vaxandi vinsælda. Ektafiskur hóf útflutning til Spánar 1994 þó útflutningur í              
einhverju magni hafi ekki verið markmiðið heldur eins og segir á heimasíðu fyrirtækisins: 

“Allar götur síðan hefur verið flutt út til Spánar, í misjafnlega miklu magni þó. En það var reyndar                  
aldrei ætlunin að flytja út í miklu magni heldur selja hágæða vöru til þess hóps sem setur verðið                  
ekki fyrir sig”. 

Saltfiskverkun þessarar fjölskyldu á Hauganesi má rekja aftur til 1900 þegar afi núverandi eigenda,              
ásamt fleirum væntanlega, hóf útgerð og saltfiskverkun á Hauganesi. Allt var unnið í höndum á               
þeim tíma frá veiðum og löndun til vinnslu, oft á tíðum kalsamt verk og erfitt. Ektafiskur er trúr                  
gömlum hefðum að ýmsu leiti þó aðbúnaður og vinnuaðstaða hafi breyst mikið t.d. er fiskurinn               
enn handflakaður og nostrað við framleiðsluna á mikils vélbúnaðar.  

  

   



 

Þetta er skúrinn sem byrjað var í og bryggjan sem landað var við. 

Elvar Reykjalín framkvæmdastjóri og eigandi Ektafisks sagði okkur sögur frá þessum tíma og eins              
sínum minningum frá barnæsku því hann, eins og aðrir sem bjuggu í sjávarbyggðum, byrjuðu mjög               
ungir að taka til hendinni í veiðum og vinnslu. Keðjan heldur áfram því börn og barnabörn vinna                 
við fyrirtækið - fimmti ættliður er núna að koma inn. Hrönn í Norðurorku benti á að Ítalir meta                  
slíka þrautseigju og veita fyrirtækjum sérstakar viðurkenningar þegar þau ná fjórða ættlið.  

Hlekkur á heimasíður Ektafisks 

http://www.ektafiskur.is/ 

 

Þau fást við ýmislegt fleira hjá Ektafiski en framleiðslu á fiskafurðum og hafa haslað sér völl í                 
ferðaþjónustu og það má segja að þeir sem heimsækja Hauganes geti fengið alla þjónustu sem á                
þarf að halda. Gistingu á tjaldstæði, afþreyingu s.s. heit böð í fjöruborðinu og steinalausa strönd,               
þá einu sem veit mót suðri á Norðurlandi segir Elvar. Mat á veitingastaðnum Baccalá bar og meira                 
að segja lopapeysur ef það er kalt. 

 

Heitu pottarnir í fjörunni og fjaran fína 

 

Potturinn Sveini Palli og þjónustuhús á tjaldstæðinu - Vatíkanið í miðjunni. 

 

http://www.ektafiskur.is/


 

Við vorum tókum þátt í stígvélakasti og gekk misvel - skipt í tvö lið og niðurstaðan var jafntefli. 

 

Eftir skoðunarferð um athafnasvæði og vinnslu var boðið upp á dýrindis fiskisúpu á Baccalá bar og 
kunnum við Elvari og Ektafiski miklar þakkir fyrir höfðinglegar og virkilega skemmtilegar móttökur 
því við vorum leyst út með gjöfum að höfðingja sið. Það er enginn svikinn af því að heimsækja 
Hauganes. Við mælum með því að “fylgja” fyrirtækinu á “sjáldurskinnunni” og missa ekki af þeim 
viðburðum sem efnt er til á staðnum. Fljótlega verður t.d. síginfisk kvöld sem enginn má missa af. 

 

Allir mettir 



 

 

Elvar Reykjalin, Elín, Bergþór bílstjóri og Guðni -         Baccalá bar 

 

Elvar útskýrir finnskar mælingar á hitastigi vatna sem greinilega vekja kátínu viðstaddra. 

 

Hauganes frá sjó - Mynd af facebook síðu Ektafisks 



 

 

Frá Hauganesi var ekið sem leið liggur til Dalvíkur í heimsókn í Sæplast sem er eitt af öflugustu 
iðnfyrirtækjum á landinu, stolt Dalvíkinga og raunar okkar Norðlendinga allra. Fyrirtækið var 
stofnað 1984 með því að hópur manna tók sig til og keypti vélar og tæki til framleiðslu á 
fiskikerum. Vélarnar voru fluttar til Dalvíkur og starfsemin hófst undir nafni Sæplasts. Framleiðsla á 
hverfisteyptum einöngruðum umbúðakerum hefur verið og er enn þungamiðjan í framleiðslu 
Sæplasts og er fyrirtækið í fararbroddi í heiminum í hönnun og framleiðslu á slíkum vörum. 

Í dag rekur Sæplast þrjár verksmiðjur. Á Íslandi, í í Kanada og á Spáni. Sölunet Sæplast byggir á 
söluskrifstofum og umboðsmönnum sem selja vörur fyrirtækisins um heim allan. 

 

Mynd af heimasíðu Sæplasts 

Jón Þór Backman félagi okkar og gæðastjóri hjá Sæplasti tók á móti okkur og byrjaði á að fara yfir sögu 
fyrirtækisins sem spannar 35 ár. 

Árið 2005 var Promens hf. stofnað sem regnhlíf yfir mörg af fyrirtækjunum sem heyrðu undir Sæplast 
og þegar það fyrirtæki stóð sem hæst rak það starfsstöðvar í tæplega tuttugu löndum, með hátt í fjögur 
þúsund starfsmenn. Breska fyrirtækið RPC-Group eignaðist síðan Sæplast í ársbyrjun 2015. Í dag er 
fyrirtækið hluti af Berry Global sem er leiðandi fyrirtæki á umbúðamarkaði á heimsvísu. Hér fyrir neðan 
eru hlekkir á heimasíður Sæplasts og Berry Global til fróðleiks. 

https://europe.saeplast.com/is/um-okkur/um-saeplast  

https://www.berryglobal.com/about-us/company-history  

 

https://europe.saeplast.com/is/um-okkur/um-saeplast
https://www.berryglobal.com/about-us/company-history


 

 

Jón Þór Backman framleiðsluþróunar- og gæðastjóri hjá Sæplasti að segja frá fyrirtækinu. 

Eins og gefur að skilja eru iðnfyrirtæki ekki spennt fyrir því að teknar séu myndir inni í framleiðslunni 
þannig að flestar myndir sem fylgja umfjölluninni erum bara af okkur gestunum og aðrar af heimasíðu. 

 

Búið að galla liðið upp fyrir skoðunarferð um vinnsluna. Öryggis kröfum fylgt með vestum, hjálmum og dásamlegum 
skóm. 

Í gengum árin hefur framleiðslan orðið fjölbreyttari til að mæta mismunandi þörfum til lands og 

sjávar. Framleiðsla Sæplasts er þekkt um allan heim fyrir gæði og endingu og á þessum tímum 

þegar mikið er rætt um plastmengun hljóta framleiðendur með slíka gæðavöru að hafa forskot á 

aðra lakari. Jón Þór sagði einnig frá því að ker og box sem lokið hafa hlutverki sínu og fyrirtækið 

endurheimtir séu send í endurvinnslu til að minnka kolefnisfótspor framleiðslunnar. Sjálfbærni er 

töfraorðið í dag og eitthvað sem fyrirtæki stefna í auknum mæli að með framleiðslu sinni. Það 

liggur einnig í hlutarins eðli að mikil áhersla er lögð á gæðastjórnun og öryggisvöktun í fyrirtæki 

eins og Sæplasti þannig að brugðist sé við og ferlum breytt eftir fyrirfram ákveðnu verklagi og 

skráningum ef eitthvað fer úrskeiðis. 

 



 

 
Eins og sést er framleiðslan litrík - mynd af heimasíðu Berry 

 

Líftími keranna er að lágmarki átta til tíu ár og eru að fullu endurvinnanleg við lok lífstímans. Um 

borð í fiskiskipum eru gámarnir notaðir til að flokka fisk og aðgreina og geyma aukaafurðir eins og 

fisklifur. 

Í skipum eru kerin oft notuð til söfnunar úrgangs sem verður til í hverri veiðiferð og mismunandi 

litir og stærðir auðvelda aðgreiningu mismunandi hráefna eða úrgangs fyrir flokkun, vinnslu og 

endurvinnslu. 

Mikið hönnunar- og þróunarstarf fer fram hjá Sæplasti við hönnun kera, kassa, vöruvagna og 

steypumóta fyrir framleiðsluna og einnig sinna þeir séróskum viðskiptavina ef svo ber undir. Einnig 

er rekin keraleiga undir nafninu iTUB þar sem viðskiptavinir geta leigt ker til flutninga hverskonar. 

 
 

 
 
Við hjá Gæðastjórnunarfélaginu þökkum Jóni Þór og Sæplasti hjartanlega fyrir að taka á móti 
hópnum, kynna starfsemina og sýna okkur verksmiðjuna. 
 
 



 

 
 
 
 

 
Hópurinn saman kominn í matsal fyrirtækisins og Hrönn komin á trúnó við fyrrum vinnufélaga hjá Sæplasti. 

 
 
Stjórn óskar félagsmönnum gleðilegra jóla og áramóta og þakkar samstarfið á haustmisseri. 
 
 
Hafið samband  
 
Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt koma                  
einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com . Jafnframt bendum við á            
heimasíðu félagsins http://gaedastjornun.weebly.com/ og Facebook aðildarfélagasíðuna okkar       
Gæðastjórnunarfélag Norðurlands. Einnig hvetjum við félagsmenn til að fara inn á opinbera            
Facebooksíðu félagsins, setja “like” á síðuna og deila sem víðast og oftast. Þetta er linkur á síðuna                 
Gæðastjórnunarfélag N 

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
Anna Lilja, Genis - Guðni, Akureyrarbæ - Anna, Raftákn - Jón Þór - Sæplast, Steinþór - Slippurinn 
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