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SKIMUNARLISTI
FISKTÆKNI Netfang

Markmiðið með því að fylla út þennan skimunarlista er að þú getir lagt fyrsta mat á hvort þú átt erindi í 
raunfærnimat. Niðurstaðan er aðeins vísbending um hvort ástæða sé til að skoða næstu skref með ráðgjafa.

Starfsfólk við fiskveiðar þarf að geta unnið sjálfstætt og skipulega. Forsendur fyrir raunfærnimati eru að þú 
hafir öðlast talsverða færni og er gerð krafa um 23 ára lífaldur og 3 ára starfsreynslu í faginu.

Ekki þarf að hafa þekkingu á öllum þáttum til að eiga erindi í raunfærnimat.

Færniviðmiðum er skipt upp í flokka og skalinn hér fyrir neðan notaður.

Neðst er textabox þar sem þú getur bætt við atriðum eða skýrt frekar út þína hæfni. 

1  Lítil þekking/færni 2  Nokkur þekking/færni 3  Góð þekking/færni 4  Mikil þekking/færni

Nafn

Ég þekki helstu fiskistofna, nýtingu þeirra og verðmæti

– veit út á hvað haf- og fiskifræði gengur

– þekki til fiskveiðistjórnunarkerfisins

– hef nokkra þekkingu á fiskeldi

– get tekið þátt í almennum umræðum um fiskveiðar, fiskeldi og vinnslu

– þekki til stofnanna í sjávarútvegi (d. Hafrannsóknarstofnun, Fiskistofa)

– þekki til hugtaksins sjálfbærni

Ég þekki til ábyrgðar og verkaskiptingar innan fiskvinnslufyrirtækja

– þekki algengustu fisktegundir sem unnar eru á Íslandi

– þekki til gæðakerfa sem notuð eru í fiskvinnslu

– þekki mikilvægi nýtingar í fiskvinnslu

Fiskur, veiðar og sjómennska 
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– þekki hreinlætis og þrifaáætlanir og tilgang þeirra

– hef sótt námskeið tengt fisktækni

Ég hef unnið við sjómennsku og þekki til veiða með ólíkum veiðarfærum

– hef unnið við fiskvinnslu

– hef aðra reynslu af sjávarútvegi

– veit hvar helstu fiskimið algengustu nytjafiska eru

– sýni ábyrgð hvað varðar aflameðferð, gæði fisks og nýtingu

– þekki til umhverfismála varðandi fiskveiðar

– þekki mikilvægi kælingar og helstu aðferðir sem notaðar eru við frágang og kælingu fisks

– þekki til vinnubragða um borð í frystitogara

Ég þekki helstu gerðir véla sem notaðar eru við hausun/flökun/roðflettingu/flatningu 
og hvernig þær vinna

– þekki grunnatriði í viðhaldi fiskvinnsluvéla og helstu vélargalla

– get séð um þrif fiskvinnsluvéla
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Annað sem þú vilt koma á framfæri


