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Örstutt um fyrirtækið
Bræðurnir Angus & Ivor Johnson hófu laxeldi á Hjaltlandseyjum árið 1983.  
Heildarframleiðsla varð 10.000 tonn en fyrirtækið var selt 2008

Eftir söluna ákváðu bræðurnir að huga að stofnun þjónustufyrirtækis og Johnson Marine varð til.  Markmiðið
var að veita laxeldisfyrirtækjunum á Skotlandi þjónustu byggða á 25 ára reynslu bræðranna af eldi.  
Ætlunin var að bjóða hagstæð verð og reyna að fá að stækka með eldisfyrirtækjunum, frekar en að horfa
til skammtíma afkomu.  Þessi nálgun hefur verið aðalsmerki Johnson Marine og síðar Johnson Marine Iceland.
Fyrirtækið á nú 15 þjónustuskip í rekstri í Skotland, Írlandi, Íslandi og á Spáni.

Lykilþáttur í velgengni JM hefur verið uppkaup á norskum brunnbátum sem síðan hefur verið breytt í fjölnota
slátrunarskip með megináherslu á “on-site” slátrun. Jafnframt höfum við sinnt hefðbundnum brunnbátaverkefnum
allt eftir því hvaða áherslur viðskiptavinir okkar hafa haft  

Johnson Marine Iceland var stofnað í upphafi árs 2017 og eru nú 4 skip starfandi á Íslandi í þjónustu við
laxeldisfyrirtækin hér.  Eins og staðan er núna þá sækjum við allan lax til slátrunar úr sjókvíaeldinu á Íslandi.



Þjónustur JM
Slátrun

• 2016 - 46,883 tonnum slátrað “on-site” (33% af slátruðum laxi í Skotlandi)

• 2017 - 67,100 tonnum slátrað (40% af slátruðum laxi í Skotlandi)

• 2018 (est) - 70,000 tonnum slátrað “on-site” + 16,000 ton flutt til slátrunar

Nótaþvottur
• 2016 - 5,000 net hreinsuð í sjó
• 2017 - 4,500 net hreinsuð í sjó

• 2018 (est) - 5,500 net hreinsuð í sjó

Önnur verkefni
• Seiðaflutningar, flokkun, aflúsun og almenn vinnubátaþjónusta
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DESS AQUA

Hav-Line

Napier

Slátrað á staðnum (on-site)
Velgengni Johnson Marine í Skotlandi byggir að miklu leyti á þróun og velgengni “on-site” slátrunar
concept. Þróun búnaðar hefur að miklu leyti byggt á vinnu teymis sem starfar innan veggja JM

Þessi aðferð hefur verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár í Skotlandi og hefur Johnson Marine
verið leiðandi í innleiðingu hennar enda býr fyrirtækið yfir mikilli reynslu í þessum efnum

Og nú eru nosku fiskeldisfyrirtækin farin að sjá ávinninginn af þessari aðferð. Það endurspeglast
í þeirri staðreynd að nú eru nokkur nýsmíðaverkefni í gangi þar sem verið er að byggja sértæk
verkfæri til að vinna samkvæmt þessari aðferð.  

Á bakvið þessi verkefni eru annars vegar stórir aðilar í laxeldi eins og Marine Harvest
(í gegnum DESS) og þjónustuaðilar eins Hav-line og Napier/Steinsvik.
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Ávinniningur af “on-site” slátrun

Minnkað stress

Enginn flutingsdauði
Ódýrara í uppsetningu

Minni eldsneytisnotkun – lægra sótspor

Lægri slátrunarkostnaður pr. kg.

Lokað flutningskerfi lágmarkar smithættu

Lengir tíma fram að dauðastirðnun
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Harvest Comparisons
Live Haul Harvesting
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12 stöðva ”Stun & Bleed” slátrunarkerfi s
Þróað af Johnson Marine

Johnson Marine hóf að þróa
þetta “on-site” kerfi árið
2009

Þetta kerfi hefur síðan verið
í stöðugri þróun mtt meðferðar
á fiskinum og gæðamála í tengslum
við slátrun á laxi M1. Stun and bleed

M2. Stun check belt7



Rafmagn við slátrun
Neytendavitund er drifkraftur þróunar og nú
hefur nokkrum af skipum JM í Skotlandi verið
breytt til að nýta rafmagn við slátrunarferlið

Hér er gerð lágmarkskrafa um a 98% árangur
við fyrstu “stungu”, afköst allt að 75 t/klst

M5. Robotic bleeder (Future installation)M3. Electric Stun System M4. Bleeder
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