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Leyfisveitingar
Sumir halda því fram að leyfisveitingamál í fiskeldi á Íslandi
sé eins og villta vestrið. Það er
þó ekkert fullyrt um það hér.
Bent er á góðan skipan og
faglegri vinnubrögð hjá nágrannalöndum sem við getum
mikið lært af. Mikið af því
regluverki getum við einfaldlega ,,copy and past” með
tiltölulega lítilli vinnu og notið
afraksturs af góðri þróunarvinnu nágrannalanda þar sem
lærdómur hefur verið dreginn
af slæmri reynslu. Það hefur
margsinnis verið bent á að það
þurfi að gera tiltekt í leyfisveitingarmálum fiskeldis hér á
landi. Fram að þessu hefur
áhuginn verið takmarkaður.
Áhugi erlendra aðila að
aukast?
Á undanförnum árum hefur
sjór verið að hitna og aðstæður til sjókvíaeldis batnað
mikið. Það hefur m.a. aukið
áhuga erlendra aðila að hefja
fiskeldi á Íslandi. Að sjálfsögðu heldur ,,fjármálaóreiðan” sem eftirhreytur af
hruninu aftur að fjárfestum.
En þegar ,,alvöru” fjárfestar
uppgötva sem sumir vilja
kalla ,,villta vestrið í leyfisveit-

ingarmálum” fórna þeir eflaust
höndum. Við getum örugglega
fengið ævintýramenn til að
spila með þessu kerfi en
alvöru fjárfesta með framtíðarsýn, nei tæplega.
Arnarfjarðardæmið
Umræðan um leyfisveitingar í
laxeldi í Arnarfirði er alls ekki
eina málið það sem vandræði
hefur skapast af slæmu regluverki. Áður hefur t.d. komið
upp dæmi að tveir aðilar hafa
fengið leyfi til eldis á sama
svæði. Nokkur dæmi eru um
að sjókvíaeldisstöðvar séu fast
upp við hverja aðra nokkuð
sem ekki yrði leyft í löndum
með ,,alvöru” stjórnun á
þessum málum. Í Arnafirði eru
tvö fyrirtæki að sækjast eftir
heimild til laxeldis. Bæði hafa
lagt fjármuni í umhverfisrannsóknir á sama svæði í
firðinum. Þetta er að sjálfum
sér mjög atvinnusakapandi í
kreppunni, en tæplega skynsamlegt eða þjóðhagslega
hagkvæmt. Ef bæði fyrirtækin
fá heimild til laxeldis í firðinum, jafnvel því sem næst
hlið við hlið mun vera erfitt fyrir
þá að fá aðkomu ,,alvöru”
fjárfesta að dæminu.

Samkeppnisaðilar auka kröfur
Umræðan út í hinum stóra
heimi er að hafa langt á milli
sjókvíaeldisstöðva, vera með
mörg svæði og hvíla þau með
vissu millibili.
Af hverju?
Svarið er einfalt, laxeldi t.d. í
Færeyjum og Síle hefur verið
lagt í rúst vegna of mikilla
nálægðar á milli stöðva og
sjúkdómar borist frá einni stöð
til þeirra næstu og fjárfestar
tapað ævintýralegum fjárhæðum. Athyglisvert, það var
einnig búið að vara við því að
þetta myndi gerast. Í Noregi er
verið að herða kröfur m.a. til
að draga úr líkum á smitmögnum vegna of mikils þéttleika sjókvíaeldisstöðva. Halda
menn virkilega að alvöru fjárfestar séu tilbúnir að leggja sitt
fjármagn í sjóeldisstöðvar hér
á landi miðað við núverandi
fyrirkomulag? Tæplega. Það
er allra hagur að tekið verði á
leyfisveitingarmálum og þeim
komið í svipað horf og hjá nágrannalöndum.

DR. HÉLÈNE LIETTE LAUZON
Hélène L. Lauzon, matvælafræðingur, varði nýlega
doktorsritgerð sína „Forvarnir í
þorskeldi: Einangrun, notkun
og áhrif bætibaktería á fyrstu
stigum þorskeldis“ (Preventive
Measures in Aquaculture:
Isolation, Application and
Effects of Probiotics on Atlantic Cod (Gadus morhua L.)
Rearing at Early Stages).

afkoma á fyrstu stigum þorskeldis er vandamál og notkun
sýklalyfja hefur verið helsta
úrræðið. Notkun bætibaktería
er talin vera mögulegur valkostur sem fyrirbyggjandi aðferð til að stuðla að stöðugleika í eldisumhverfi og bættri
heilsu eldisdýra. Markmið
doktorsverkefnisins var að
auka lifun og stuðla að

Í ágripi kemur fram: ,,Léleg

Slóð: www.matis.is/um-matis/frettir/2010/12/05/nr/3134
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þroskun þorsklirfa á fyrstu
eldisstigum. Áhersla var lögð á
einangrun og greiningu
ræktanlegra baktería auk
þróunar forvarnaraðferða.
Niðurstöður rannsóknanna eru
kynntar í 5 vísindagreinum”......
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ALBERT K. IMSLAND OG VÍSINDAGREINARNAR
Það hefur ekki átt sér stað
mikil aukning í framleiðslu
fiskeldis á síðustu 20 árum,
oftast verið 4.000-5.000
tonn að vísu með smá skoti
upp á við um miðjan síðasta
áratug. Við komum eflaust til
með að bæta úr þessu á
næstu árum.

betur treysta en það sem er
birt í óritrýnd rit.

þróun og uppbyggingu fiskeldis á Íslandi.

Ekki nenni ég að telja þær
greinar sem Albert K. Imsland hefur birt á undanförnum árum, en hér að
neðan er slóð sem gefur
yfirlit yfir birtar greinar.

Laxalús er mikið vandamál í
eldinu í Noregi og hugsanlegt er að svo verði einnig
við Íslandsstrendur með
hækkandi sjávarhita.

Betur hefur gengið við framleiðslu vísindagreina og þar
er fremstur á meðal jafningja Albert K. Imsland. Birting á niðurstöðum rannsókna í ritrýnd vísindarit er
ákveðinn gæðastimpill á
vinnu vísindamanna og að
þeim niðurstöðum megi

Mikil aukning hefur verið á
birtingum íslenskra vísindamanna í ritrýnd rit og eflaust
stöndum við mjög framarlega miðað við höfðatölu og
ekki síður á hvert framleitt
tonn af fiski. Gott og öflugt
teymi vísindamanna er mikilvægt við áframhaldandi

Það nýjasta hjá Albert og
félögum er að skoða hvort
hægt sé að nota hrognkelsi
til að fjarlægja sníkjudýr á
laxi (laxalús) og þorski
(þorsklús og önnur sníkjudýr) í sjókvíum. Þeir eru
búnir að fá verkefnisstyrk frá
NFR (Norges Forskningsråd),
styrkur uppá 65 m ÍSK og

Albert K. Imsland

annað eins frá fyrirtækjum
tengdum verkefninu (Nordlaks
og Codfarmers).

Slóð: www.akvaplan.no/company/publicationlist_employee.asp?empl_ID=AKI

ÍSLENSK MATORKA
Íslensk matorka hefur hafið
eldi á bleikju og beitarfiski í
Fiskeldisstöðinni Fellsmúla.
Forsvarsmenn fyrirtækisins
eru með nýstárlegar hugmyndir um
umverfisvænt
fiskeldi þar sem ræktun í
gróðurhúsum nýtir m.a. úrgang úr fiskeldinu. Í enskumælandi löndum hefur þetta
form eldis fengið heitið
Aquaponic. Upplýsingar um
fyrirtækið og áform þess er
að finna á vefsíðu Íslenskra
matorku.
Slóð: www.matorka.is

NORRÆN
ÞORSKELDISRÁÐTEFNA
Ráðstefnan verður haldin á
Grand hótel í Reykjavík,
þann 21. september 2011,
daginn áður en sjávarútvegssýningin hefst. Megin
markmiðið
með
ráðstefnunni er að gefa yfirlit
yfir stöðu þorskeldis og
leggja mat á það hve mörg
ár þarf til viðbótar í þróunarstarfi áður en hægt verður
að reka þorskeldi með
hagnaði.

Eftirfarandi málstofur verða
á ráðstefnunni:

 Mikilvæg líffræðileg við



fangsefni og flöskuhálsar í þorskeldi
Viðhorf greinarinnar:
Bakslag í þorskeldi –
Hvert stefnum við?
Vinnsla á eldisþorski og
villtum þorski
Kynning á veggspjöldum

Slóð: www.sjavarutvegur.is/codconference.html
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Tækniþróunarsjóður hefur styrkt
verkefnið ,,Eldi og vinnsla á
japönskum sæbjúgum í SC kerfi”.
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SJÁVARÚTVEGSRÁÐSTEFNAN 2011:
FRÁ TÆKIFÆRUNM TIL TEKJUSKÖPUNAR
Ráðstefnan verður haldin á
Grand Hótel, dagana 13.-14.
október 2011. Dagskrá ráðstefnunnar birtist á vefnum
Sjávarútvegsráðstefnunnar í
mars. Ákveðið hefur verið að
taka m.a. eftirfarandi þema í
málstofum:
 Markaðstækifæri í
Evrópu
 Markaðssvæði framtíðarinnar
 Tækifæri erlendis
 Sóknafæri í veiðitækni
 Sjávarútvegur og fjölmiðlar
 Vöruþróun
 Evrópusambandið og

íslenskur sjávarútvegur

 Sjávarklasinn á Íslandi
Að þessu sinni er ekkert
erindi sem fjallar beint um
fiskeldi. Það eru þó fjölmörg
erindi sem koma inn á málefni sem eru jafnt fyrir fiskeldi eins og sjávarútveg. Þar
má nefna markaðssetningu
á ferskum fiski í Evrópu. Ein
málstofan fjallar um vöruþróun þar sem m.a. er tekið
fyrir vöruþróun á ferskum
afurðum. Hugsanlega innganga inn í Evrópusambandið mun hafa áhrif á
fiskeldi á Íslandi og verður

bæði fjallað um jákvæðar og
neikvæðar hliðar á inngöngu. Það eru skiptar
skoðanir á gæðum fjölmiðlaumfjöllunar á íslenskum
sjávarútvegi og fiskeldi. Á
ráðstefnunni verður fjallað
um fjölmiðlaumfjöllun út frá
ýmsum sjónarhornum. Fisk-

eldismenn hafa oft verið
duglegir að vinan saman og
fjölmörg dæmi er um klasa
innan fiskeldis þó menn
hafa ekki notað það nafn
hverju sinni. Ein málstofan á
Sjávarútvegsráðstefnunni
tekur fyrir Sjávarklasann
Ísland og þar inn í er fiskeldi.

Slóð: www.sjavarutvegsradstefnan.is

NÝ AÐSTAÐA TIL SMITSJÚKDÓMARANNSÓKNA
Ný og fullkomin aðstaða til
rannsókna á smitsjúkdómum í fiski hefur nú
verið formlega tekin í notkun
í Fræðasetrinu í Sandgerði.

hita (0 – 20°C) og seltu (034‰) eldisvatnsins. Tvö
rannsóknaverkefni, undir
stjórn vísindamanna á
Keldum.

Samstarfsaðilar verkefnisins
eru Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum og Sandgerðisbær. Undirbúningur og
framkvæmdir hafa staðið
yfir í um það bil eitt ár.

Innlendum og erlendum
vísindamönnum gefst nú
kostur á að stunda rannsóknir í hinni nýju aðstöðu,
og nýta hina fjölbreyttu aðstöðu sem í húsnæðinu er
en þar eru fyrir Botndýrarannsóknastöðin, Náttúrustofa Re ykjaness og
Háskólasetur Suðurnesja.
Fjöldi doktors- og meistararitgerða hafa verið skrifaðar
eftir rannsóknavinnu
þessara stofnana.

Sjúkdómar eru mikið vandamál í fiskeldi á Íslandi sem
og annars staðar í heiminum. Árið 2009 tók Landssamband fiskeldisstöðva
saman ítarlega skýrslu um
stöðu fiskeldis á Íslandi. Þar
var ályktað að rannsóknir á
sjúkdómum og vörnum gegn
þeim væri eitt allra brýnasta
verkefnið í framtíðaruppbyggingu fiskeldis á Íslandi.
Það er því mikið gleðiefni að
loks sé komin góð aðstaða
til smittilrauna með fisk.
Skortur á henni hefur komið
í veg fyrir að hægt sé að
sinna brýnum verkefnum á
þessu sviði.
Í hinu nýja rannsóknarrými er unnt að vinna að
tveimur óháðum rannsóknum í senn. Í rýminu eru
23 ker 170 til 1000
lítra. Hægt er að stilla bæði

Fjölmargir aðilar hafa komið
að fjármögnun verksins;
M e nn t am á la rá ðu n e yt i ð ,
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, Landssamband fiskeldisstöðva,
Tilraunastöð HÍ í meinafræði
að Keldum, Fræðasetrið í
Sandgerði og Sandgerðisbær. Auk þessa lagði Íslandsbleikja á Stað í Grindavík til fóðrara.

Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri
Sandgerðis og Sigurður
Ingvarsson prófessor og
forstöðumaður á Keldum.
undirrita samning.

T.v.: Helgi S. Helgason
framkvæmdastjóri að
Keldum, Árni Kristmundsson
líffræðingur, Sigríður Guðmundsdóttir líffræðingur,
Sigurður Ingvarsson
prófessor og forstöðumaður
á Keldum, Reynir Sveinsson
forstöðumaður Fræðasetursins, Sigrún Árnadóttir
bæjarstjóri Sandgerðis og
Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir Örveru- og ónæmisfræðingur.

Myndir af vefnum, Lífið í Sandgerði
www.245.is/Default.asp?Page=169)
Þar er einnig að finna fleiri myndir og
videó.

Slóð: www.keldur.is/is/ny_adstada_til_rannsokna_smitsjukdomum_i_fiski_vid_fraedasetrid_i_sandgerdi
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ORSAKIR AFFALLA HJÁ ALELDISÞORSKI
Um sumarið 2010 voru
orsakir affalla greindar í
aleldisþorski sem safnað var
í sjókvíaeldisstöðvum HB
Granda hf. í Berufirði og
Hraðfrystihússins Gunnvarar
hf. (HG) í Álftafiðri og Seyðisfirði. Megináhersla var lögð
á horfisk og vel haldinn
þorsk án sýnilegra sjúkdómseinkenna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru
þær að kýlaveikibróðir og
Loma sýkingar, auk
víbríuveiki og ógreindrar
Vibrio tegundar eru megin
orsakavaldar affalla í kvíaeldi þorsks á Íslandi. Hjá HG
reyndist Loma megin
orsakavaldur affallanna
(40%) en hjá HB Granda var
hlutdeild Loma aðeins tæp
10%. Kýlaveikibróðir orsakar
mest afföll hjá HB Granda
(um 50%) en um 25% hjá
HG. Þáttur annarra sjúkdómsvalda og kvilla, eins og
hrygningarstíflu
(hrygningarfiskur), þarmastíflu, Gyrodactylus sp.,
Trichodina, skarfabits og
æxlis í lifur, var mun minni.
Megin skýring á afföllum
horfisks hjá HG eru Loma
sýkingar (50%) en bakteríusýkingar (> 80%) hjá HB
Granda. Hjá HB-Granda eru
b a k t e r í us ý k i ng ar l a n g
algengustu orsakir affalla
hjá vel höldnum fiski án
sjúkdómseinkenna eða í um
80% tilfella og var hlutur
kýlaveikibróður þar stærstur.
Hjá HG mátti rekja ríflega
40% affalla vel haldins fisks
án sjúkdómseinkenna til
Loma sýkinga.
Hjá vel

höldnum fiski með sjúkdómseinkenni mátti rekja
orsakir affalla í tæplega 80%
tilfella til bakteríusýkinga hjá
HB Granda en um 75% hjá
HG. Kýlaveikibróðir var
algengasta ástæðan hjá HG
en ógreind Vibrio tegund var
mest áberandi hjá HB
Granda.
Þegar skoðaðir eru einstakir
árgangar aleldisþorsks þá
kemur í ljós að hjá fiski sem
fór í sjókvíar á árinu 2010
var kýlaveikibróður megin
orsök affalla, bæði hjá HG (>
90%) og HB Granda (> 70%).
Hjá árgangi sem fór í sjókvíar árið 2009 var Loma
(50%) mest áberandi hjá
HG. Auk þess greindist kýlaveikibróðir þar reglulega allt
sumarið en víbríuveiki
einungis seinnihluta ágúst.
Hjá HB Granda olli kýlaveikibróðir um 45% affalla og
önnur 45% mátti rekja til
ógreindar Vibrio tegundar.
Eins og hjá yngsta fiskinum
greindist ógreind Vibrio
tegund aðeins í september
en kýlaveikibróðir fannst í
sýnum í júní og júlí. Afföll á
stærsta fiskinum hjá HB
Granda, sem fór í sjókvíar
árið 2008, voru rakin til
ótilgreindar Vibrio tegundar
(40%),
hrygningar/
hrygningarstíflu (30%) og
Loma sýkinga (20%).

hafa staðið yfir mun lengur
án þess að svæði hafi verið
hvíld. Aðrar skýringar, eins
og sjávarhiti eru einnig vel
hugsanlegar, en hann er
talsvert hærri í Ísafjarðardjúpi en í Berufirði. Líklegt er
að draga megi úr tjóni af
völdum Loma með aðskilnaði árganga, hvíld
svæða, forðast að ala villtan
þorsk og aleldisþorsk á
sama svæði. Auk þess
skiptir máli að hafa hæfilegan þéttleika í kvíunum,
stærðarflokka fiskinn og
fjarlægja strax dauðan fisk.
Til að draga úr tjóni af
völdum kýlaveikibróður er
mælt með fyrirbyggjandi
lyfjafóðrun.

Mynd 1. Loma-sýkt tálkn, alsett
hvítum hnúðum, úr íslenskum eldisþorski. Virkni tálkna sem þessara
er stórlega skert og leiðir fiskinn til
dauða. (Ljósmynd: Árni Kristmundsson).

Mynd 2. Tvö jafngömul þorskseiði
úr eldi. Heilbrigt (efra) og Loma sýkt
(neðra). (Ljósmynd: Árni Kristmundsson).

Mikill munur er á Loma sýkingum á milli svæða.
Hugsanlega liggur skýringin
í því að hjá HG er eldið umfangsmeira auk þess að

Slóð: www.sjavarutvegur.is/pdf/Sjavarutvegurinn/7-10.pdf

Mynd 3. Orsakir affalla á horfiski og vel höldnum aleldisþorski sem
drapst í eldiskvíum hjá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf. og HBGranda hf. um sumarið 2010.
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