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Viðskiptalíkan 
Rammi hf. er íslenskur lögaðili sem á fiskiskip með aflahlutdeild samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og 
lögum um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og telst vera stórt félag í skilningi d-liðar 11. tölul., 2. gr., laga nr. 
3/2006 um ársreikninga.  

Félagið er útgerðar - og fiskvinnslufyrirtæki sem gerir út fjögur fiskiskip frá Ólafsfirði, Siglufirði og Þorlákshöfn 
auk þess starfrækir félagið fisk vinnslu í Þorlákshöfn og rækjuvinnslu á Siglufirði. Rammi hf. er eigandi 
sjávarlíftæknifélagsins Primex hf. sem rekur kítósanverksmiðju á Siglufirði, Arctic Seafood ltd. sem er 
sölufyrirtæki Ramma í Bretlandi og Sigurbjarnar ehf. í Grímsey sem á aflaheimildir. 

Viðskiptalíkan félagsins snýst um sjálfbærar fiskveiðar, vinnslu fiskafurða og sölu, að megninu til á erlenda 
markaði. Bretland er okkar stærsti markaður, önnur Evrópuríki fylgja svo í kjölfarið. Tekjur frá Bandaríkjunum 
hafa verið að aukast en tekjur af Asíumarkaði eru minni en á hinum landsvæðunum. Auk þess er hluti af afla 
skipa félagsins seldur á fiskmörkuðum innanlanda.  

Heilt yfir er eftirspurn eftir sjávarafurðum að aukast á heimsvísu og þá sérstaklega sjávarafurðum sem veiddar 
eru með ábyrgum eða sjálfbærum hætti t.d. úr MSC vottuðum fiskistofnum. Þá er meiri áhersla lögð á 
rekjanleika afurðanna.  

Rammi og dótturfélög fylgjast vel með þróun á mörkuðum og að aðlaga viðskiptalíkön sín að breyttum 
aðstæðum, eins og breyttri neytendahegðun hvað varðar sjálfbærar sjávarafurðir. 

Rammi vill starfa í sátt við umhverfið og samfélagið. Það er markmið Ramma að hámarka efnahagslegan 
ávinning af nýtingu sameiginlegra náttúruauðlinda, sem félaginu hefur verið treyst fyrir, fyrirtækinu og 
samfélaginu til heilla og styðja við nýsköpun og þróun tengdri greininni. Rammi hefur það að leiðarljósi að 
nýting fiskistofna sé sjálfbær til framtíðar fyrir komandi kynslóðir, gæði afurða og ábyrgð gagnvart umhverfi og 
samfélagi. Rammi er aðili að Iceland Repsonsible Fisheries sem stendur fyrir upprunamerkingu íslenskra 
sjávarafurða og vottun á ábyrgum fiskveiðum. 

Stefnur 
Rammi hefur undirritað  samfélagsstefnu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) ásamt flestum 
sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Sú stefna er notuð til að marka upphaf í UFS málum (umhverfis og 
félagslegir þættir og stjórnahættir) innan félagsins. Þá hefur Rammi sett starfskjarastefnu og stefnu gegn 
mútum og spillingu, öryggisstefnu ásamt gæðastefnu, jafnlaunastefnu sem og jafnréttisáætlun. Rammi hefur 
ekki sett sér sérstakar stefnur í eftirfarandi málum: sjálfbærni, umhverfis eða siðareglum fyrir starfsfólk. Í lok 
árs var skilgreindur starfsmaður hjá félaginu sem mun hafa umsjón með málaflokknum. Í framhaldi mun 
félagið leggja meiri áherslu á UFS og önnur tengd mál.  

Nánari upplýsingar um Ramma og Primex má finna á vefsíðu félaganna, www.rammi.is og www.primex.is  

Áreiðanleikakönnunarferli 
Hjá félaginu er unnið eftir ýmsu ferlum og kerfum til að tryggja gæði afurða og upplýsinga.   

Á árinu 2021 hlaut félagið jafnlaunavottun sem  ætlað er að tryggja réttar upplýsingar varðandi launamun 
kynjanna. Formleg öryggisstefna hefur verið sett upp, félagið lagði áherslu á að bæta atvikaskráningar en 
fyrirhugað er að bæta það enn frekar á komandi ári. Gæðakerfi félagsins snýr að virðiskeðjunni, meðhöndlun 

http://www.rammi.is/
http://www.primex.is/


 

 

afla, innkaupum á hráefni, móttöku, framleiðslu, pökkun, merkingu og afhendingu. Gæðakerfi er tekið 
reglulega út, bæði innan félagsins og af utanaðkomandi aðilum. Þó svo að mesta áherslan sé á matvælaöryggi 
snúa margir þættir úttektanna undir sjálfbærni, umhverfis- og loftlagsmál, félagslega þætti og stjórnarhætti.  

Allar framleiðslustöðvar Ramma og Primex vinna skv. almennum hollustuþáttum með áherslu á HACCP. 
Matvælastofnun (mast) vottar það ferli nokkrum sinnum á ári. Þar að auki vinnur félagið eftir eftirtöldum 
stöðlum og vottunum: 

• Rækjuvinnsla: BRC gæðakerfi vottað af 3ja aðila (BRCGS Food Safety Global Standards), MSC 
vottaður rekjanleiki (MSC Chain of Custody Standard). Framleiðsluferlið stenst kröfur eftirfarandi 
smásala Tesco, Marks & Spencer og Morrisons. 

• Fiskvinnsla: MSC vottaður rekjanleiki (MSC Chain of Custody Standard), IRF vottaðar fiskveiðar 
(Icelandic Responsible Fisheries). Unnið að 3ja aðila vottun fyrir gæðakerfið, skipt úr IFS yfir í BRC 
vottun, fyrirhuguð úttekt í mars 2022. 

• Sólberg ÓF1: IRF vottaðar fiskveiðar (Icelandic Responsible Fisheries). Á tímabilinu var ákveðið að 
vottun FEMAS (Feed Materials Assurance Scheme) yrði ekki endurnýjuð þó unnið sé enn skv. 
staðlinum. 

• Primex: ISO 22000 vottaður matvælaöryggisstaðall, TÚN vottun nátturuafurða og hráefna, MSC 
vottaður rekjanleiki (MSC Chain of Custody Standard), HALAL vottuð matvælaframleiðsla, ISO 
13485 vottuð framleiðsla fyrir lækningatæki og NEOEMKI vottað gæðakerfi fyrir framleiðslu og 
sölu lækningatækja.  

Umhverfismál 
Rammi hefur undirritað samfélagsstefnu SFS. Ætlunin með stefnunni er að fanga megináhættur í íslenskum 
sjávarútvegi ásamt stýringu þeirra. Eftirfarandi áhersluatriði koma fram í stefnunni:  

• Að tryggja gott ástand fiskistofna og að upplýsingar um veiðar og umgengni við vistkerfi hafsins 
séu traustar, rekjanlegar og gagnsæjar. Félagið er meðvitað um að losun gróðurhúsalofttegunda 
eykur súrnun sjávar sem hefur skaðleg áhrif á lífríki hafsins og fiskistofna.  

• Auka nýsköpun og fjárfestingu sem er ein forsenda árangurs í umhverfismálum.  

• Að innleiða hringrásarhugsun í starfsemina, þ.e. að auka nýtni afurða og minnka ágang á 
náttúruauðlindir, sjá til þess að úrgangur sé endurnýttur og tryggja rekjanleika afurða.  

• Að mæla og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda ásamt því að jafna og binda losun 
gróðurhúsalofttegunda.  

• Að leita leiða til að minnka notkun á jarðefnaeldsneyti og stuðla þannig að orkuskiptum með betri 
orkunýtni tækja og skipa.  

Með endurskipulagningu fiskveiða félagsins hefur brennsla jarðefnaeldsneytis minnkað um 60% frá 1997.  

Eftirfarandi eru lykilmælikvarðar Ramma er snúa að umhverfis- og loftlagsmálum og er markmið félagsins að 
mæla árangur þeirra á árinu 2022:  

• Útblástur kolefnisspors frá eigin framleiðslu (umfang 1) 

• Fjárfesting í aðlögun að loftslagsbreytingum 

• Endurnýtingarhlutfall úrgangs og veiðarfæra 

• Hlutfall rekjanlegra afurða 

• Hlutfall bifreiða og annarra tækja sem ganga fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum 

Primex, dótturfélag Ramma, hefur skilað inn grænu bókhaldi til Umhverfisstofnunar síðastliðinn ár í samræmi 
við starfsleyfi sitt. 



 

 

Rammi og dótturfélög hafa markvisst leitað leiða til umbóta í umhverfismálum, nýtingu afurða og þannig 
lágmarka neikvæð umhverfisáhrif starfseminnar. Dótturfélagið Primex ehf. var stofnað til að vinna vörur úr 
rækjuskel sem áður var hent í sjóinn með verulegum umhverfisáhrifum. Primex ehf. kaupir jafnframt rækjuskel 
af öðrum rækjuvinnslum. Með tilkomu mjöl- og lýsisverksmiðju um borð í Sólbergi ÓF1 er nú framleidd afurð 
úr því sem áður var hent. Allur afli Sólbergs ÓF1 er nýttur að undanskildu roði og innyfli úr ýsu. Rammi og 
dótturfélög fylgja öllum lagakröfum á sviði umhverfismála í starfsemi samstæðunnar.  

Félagslegir þættir 
Rammi hefur undirritað samfélagsstefnu SFS. Ætlunin með stefnunni er að fanga megináhættur í íslenskum 
sjávarútvegi ásamt stýringu þeirra. Eftirfarandi áhersluatriði koma fram í stefnunni:  

• Áhersla á ábyrgð gagnvart starfsfólki. Virðing er höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum og jöfn laun 
og tækifæri tryggð. Hverskyns mismunun er ekki liðin. Starfsfólk er stutt til að auka þekkingu sína 
og færni. Reynt er í hvívetna að tryggja að vinnustaðir séu öruggir og góðir með því að draga úr 
hættu við vinnu og í starfsumhverfi. Öryggisfræðsla er markviss.  

• Skuldbinding til að fara að gildandi lögum og reglum um mannréttindi sem lúta meðal annars að 
nauðungar- og þrælkunarvinnu, barnavinnu og misrétti á vinnustöðum.  

• Stuðningur við menntun og tengsl sjávarútvegsins við menntakerfið efld ásamt því að kynna 
spennandi atvinnumöguleika í sjávarútvegi.  

Eftirfarandi eru lykilmælikvarðar Ramma er snúa að félagslegum þáttum og er markmið félagsins að mæla 
árangur þeirra með skipulegum hætti á árinu 2022:  

• Launamunur kynja  

• Starfsmannavelta 

• Kynjafjölbreytni 

• Aðgerðir gegn mismunun 

• Vinnuslysatíðni 

• Mannréttindi 

Launagreining var gerð á árinu 2021 og mældist launamunur kynjanna í heild óverulegur. Starfsmannavelta er 
almennt lág hjá félaginu og kynjahlutföll hjá heildar fjölda starfsfólk með nokkuð jöfnum hætti. Til margra ára 
hefur verið gerð starfsánægjukönnun hjá rækjuvinnslunni, sett eru markmið og úrbætur framkvæmdar ef þörf 
krefur. Á árinu 2022 stendur til að framkvæma starfsánægjukönnun á fleiri stöðum innan Ramma.   

Stjórnarhættir 
Rammi hefur undirritað samfélagsstefnu SFS. Ætlunin með stefnunni er að fanga megináhættur í íslenskum 
sjávarútvegi ásamt stýringu þeirra. Eftirfarandi áhersluatriði koma fram í stefnunni:  

• Unnið gegn spillingu í hvaða formi sem er ásamt því að stunda heiðarleg viðskipti og gæta að 
orðspori íslensks sjávarútvegs. Starfsfólk er hvatt til að tilkynna brot í starfseminni til stjórnenda 
fyrirtækisins. 

• Stuðlað er að gagnsæjum starfsháttum og góðum samskiptum á vinnustað og utan hans.  

• Kröfur eru gerðar til birgja að þeir starfi eftir lögum og reglum.  

• Skuldbinding um að birta ófjárhagslegar upplýsingar, þ.e. UFS uppgjör (umhverfismál, félagslegir 
þættir og stjórnarhættir).  

• Birta  skattspor, upplýsingar um hvar skattar eru greiddir og viðskipti við tengda aðila.  

• Samskipti við nærsamfélagið, lögum samkvæmt.  

• Yfirsýn stjórnar og stjórnenda yfir UFS áhættur, með reglulegri umfjöllun á stjórnar- og 
framkvæmdastjórnarfundum 



 

 

Auk þess er það stefna félagsins að eiga í góðum samskiptum við hagaðila og tryggja gagna- og 
upplýsingaöryggi.  

Eftirfarandi eru lykilmælikvarðar Ramma er snúa að stjórnarháttum og er markmið félagsins að mæla árangur 
þeirra með skipulegum hætti á árinu 2022: 

• Kynjahlutfall í stjórn 

• Siðferði og aðgerðir gegn spillingu 

• Birting sjálfbærniskýrslu 

• Gögn tekin út eða sannreynd af ytri aðila 

• Fjárfesting í nýsköpun 

• Skattspor félagsins 

Stjórn Ramma hefur sett félaginu stefnu gegn mútum og spillingu. Unnið var að uppsetningu nafnlausri 
tilkynningasíðu starfsmanna til stjórnenda og er áætlað þeirri vinnu ljúki í upphafi árs 2022. 
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