
Framtíðarsýn 



Kynning

Um mig
Hús Sjávarklasans
Samvinnuhreyfing framtíðarinnar!
10 ára afmæli
150% fjölgun frá stofnun klasans.
Sjávarakademían
Blá útrás Íslendinga

Nanna Ósk Jónsdóttir 2021



Rekstrarstjóri Húss sjávarklasans,
dagleg stjórnun,  nýsköpunar-
viðburðir og kynning f/ erlenda
aðila.
Frá 2 heimum: Ísland - Tæland
Viðskiptafræðingur, BSc og MSc HÍ
Víðtæk reynsla úr atvinnulífinu
Frumkvöðull á sviði danslista

Um mig- Kamelljónið



Innan Sjávarklasans er heilt samfélag, 70 hafsækinna
fyrirtækja. 120 manns frá yfir 12 löndum

70% SAMSTARF. YFIR 12 LÖND

MÓDELIÐ VIRKAR!

 Hús
sjávarklasans

2700m2
38 skrifstofur

8 fundarherbergi

HÚS SJÁVARKLASANS: 

Á þriðja tug milljarða fjárfestir í frumkvöðlum  



Húsnæði og hönnun



Um Sjávarklasann
Samvinnuhreyfing

„Klasarnir eru ný tegund af
samvinnuhreyfingu sem við erum stolt að

vera partur af. Verkefni klasa er að efla
samvinnu fyrirtækja, frumkvöðla,

rannsóknastofnana og skóla og búa þannig
til hraðbraut fyrir nýsköpun og þróun.

Árangur Sjávarklasans á síðustu tíu árum
má fyrst og fremst rekja til þess að við höfum

haldið fast í gildi samvinnu.“
 Þór Sigfússon stofnandi Sjávarklasans



10 ÁRA AFMÆLI ÍSLENSKA
SJÁVARKLASANS



150% FJÖLGUN BLÁRRA FRUMKVÖÐLAFYRIRTÆKJA FRÁ
STOFNUN KLASANS.



HRINGRÁSARHAGKERFIÐ



80% nýting
sjávarafurða á
Íslandi - aðrar
þjóðir nýta 50%.



SJÁVARAKADEMÍAN - SAMSTARFSVERKEFNI
FISKTÆKNISKÓLANS OG SJÁVARKLASANS



SJÁVARAKADEMÍAN

“Umhverfið hér stuðlar að því að
nemendurnir finna straumana frá

frumkvöðlastarfinu. Allir
nemendurnir ljúki námi með

kynningu á viðskiptahugmynd. “Þar
voru ótrúlega spennandi
hugmyndir kynntar og

nemendurnir staðráðnir í að koma
þessum frábæru hugmyndum í

framkvæmd.”   
Berta Daníelsdóttir

framkvæmdastjóri Sjávarklasans 



Námið höfðar til fólks með
reynslu af vinnumarkaði, sem
hefur áhuga á nýsköpun og
stefnir á vinnu eða rekstur
eigin fyrirtækis innan bláa

hagkerfisins.
 







Um Heimskortið



Opnun Húss
sjávarklasans  
í Maine 2020 



Framtíðin í bláa hagkerfinu!
Bláum frumkvöðlafyrirtækjum fjölgað um 150% 

2021-2022 2023

100 ný fyrirtæki

100
samstarfsfyrirtæki
heima og erlendis

Fjölgun
frumkvöðla í
Sjávarklasanum 

100 frumkvöðlar með
aðsetur 

Nýsköpunarkraftur og
samvinnuhreyfing
keyrir upp vaxta
möguleika og frekari
útrás

Björt framtíð
Fulltrúi Íslands í nýsköpun í sjávarútvegi á heimsvísu!



 Óslípaðir demantar hafsins....



Nýsköpunarkraftur og samvinnuhreyfing 
keyrir upp vaxta möguleika og frekari útrás

Takk fyrir mig!



Nanna Ósk Jónsdóttir Rekstrarstjóri
Húss sjávarklasans 
+354 777 3658
nannaosk@sjavarklasinn.is


