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Inngangur 
Möguleikar á fiskeldi í ferskvatni eru mjög góðir á Íslandi því hér finnst mikið af 
góðu og hreinu vatni. Auk þess er víða hægt að hita upp eldisvatn með jarðvarma og 
viðhalda þannig stöðugt kjöraðstæðum allt árið um kring til eldis mismunandi 
tegunda.  
 
Helsta eldistegundin í ferskvatni á Íslandi er bleikja og eru Íslendingar stærstu 
bleikjuframleiðendur í heiminum. Kjörhiti til eldis á bleikju virðist vera nærri 10 °C 
(Sjá Mynd 1). Hinsvegar vex bleikja ágætlega við lægra hitastig og víða er bleikjueldi 
stundað með góðum árangri við 6-8 °C hita. Þegar hitinn er kominn niður í 5 °C fer að 
draga verulega úr vaxtarhraða (Sjá Mynd 1). Vöxtur bleikju getur verið hraðari við 
hitastig yfir 10°C, einkum á seiðastigi, en þegar litið er á allt vaxtarferlið græðist lítið 
eða ekkert á því að hafa hærra hitastig.  
 

 
Mynd 1 Niðurstöður úr eldistilraun með fiska af Grenlækjarstofni. Upphafsþyngd í 
öllum hópum var 10g í byrjun október. 

 
Í Skandínavíu og í Kanada, þar sem bleikjueldi er líka stundað í nokkrum mæli, 
verður vatnshiti víða of hár að sumrinu, en of lágur að vetrinum til þess að viðhalda  
kjöreldisaðstæðum og góðum vexti. Bleikjan þrífst ekki vel í fullsöltum sjó árið um 
kring, en að sumrinu má hafa bleikju í söltu vatni. Bleikjan þrífst hins vegar vel í 
ísöltu (10-15‰) vatni og jafnvel í vatni sem hefur hærri seltu (24-26‰). 
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Bleikjueldisstöðvar á Íslandi 
Bleikjueldisstöðvar á Íslandi eru mjög ólíkar að stærð og gerð og reknar á afar 
mismunandi forsendum. Stærsta stöðin getur framleitt allt að 2000 tonnum á ári, en 
framleiðslugeta í minnstu stöðvunum er undir 20 tonnum á ári.  
 
Einnig eru eldisaðstæður mjög mismunandi. Í flestum stöðvum fer eldið fram í kerjum 
á landi. Þó er ein stöð sem elur bleikju í kvíum í lóni með ágætum árangri og einnig 
hefur bleikja verið alin í jarðtjörnum hér á landi. Í flestum stærri eldistöðvunum er 
nauðsynlegt að dæla mestu eða öllu eldisvatni, en í minni stöðvunum er vatn yfirleitt 
sjálfrennandi. Víða er jarðvarmi notaður til þess að hita upp eldisvatn.  
 
Flestar stöðvar sjá bæði um slátrun og markaðssetningu á framleiðslunni, en einnig 
eru nokkrir umboðsaðilar sem selja bleikju á erlenda markaði. Mest af þeim fiski sem 
notaður er í bleikjueldinu er kominn úr hrognum frá kynbótastöð Hólaskóla, en 
skólinn hefur séð um kynbætur á bleikju og framleiðslu bleikjuhrogna fyrir 
landbúnaðarráðuneytið undan farin fimmtán ár. Að öðru leyti er lítið um sérhæfðan 
stoðiðnað við bleikjueldið. Telja má víst að lækka megi framleiðslukostnað og auka 
hagræðingu með öflugri sérhæfðum stoðiðnaði t.d. við slátrun og markaðssetningu. 
 

Vatnsþörf í fiskeldi 
Vatnsþörf í fiskeldi er gríðarleg og fyrir stóra eldisstöð er vatnsþörf svipuð og í stóru 
bæjarfélagi. Til þess að eldisfiskur geti vaxið og þrifist eðlilega er nauðsynlegt að sjá 
honum fyrir nægilegu súrefni í eldisvatninu, halda gruggi og uppleystum lífrænum 
efnum í lágmarki og tryggja að styrkur úrgangsefna eins og koltvísýrings (CO2 ) og 
ammóníaks (NH3) sé undir hættumörkum. Þessir fjórir þættir ráða mestu um vatnsþörf 
í fiskeldi.  
 
Hægt er að draga verulega úr vatnsþörf með því að bæta súrefni í eldisvatnið og er 
það einkum gert í stærri bleikjueldisstöðvum. Einnig er hægt að endurnýta vatn til 
fiskeldis með því að sía og hreinsa frárennslisvatn, lofta og dæla því aftur í kerin. Í 
einföldum gegnumstreymiskerfum, þar sem eldisvatnið er einungis loftað áður en það 
rennur í eldiskerin, en ekki súrefnisbætt eða endurnýtt, má gera ráð fyrir að það þurfi 
0,6 L·mín-1 fyrir hvert kg. af eldisfiski. Það þýðir að til að halda uppi 1000 tonna 
ársframleiðslu getur þurft að tryggja 5 m3·s-1 af vatni sem er litlu minna en 
meðalrennsli í Elliðaánum (5,5 m3·s-1)1. Jafnvel lítil eldisstöð, sem framleiðir einungis 
20 tonn á ári þarf nærri 100 L·s-1 sem er um 70% af neysluvatnsnotkun á Akureyri2. 
 
Með súrefnisbætingu má minnka vatnsnotkun um 67% í 0,2 L·kg-1·mín-1 og með 
endurnýtingu og loftun á vatninu er hægt að minnka vatnsnotkun um 90% miðað við 
einfalt gegnumstreymiskerfi. Með sérstökum búnaði má draga enn frekar úr 
vatnsnotkun (sjá hér að neðan).  Slík kerfi eru fremur dýr og flókin í rekstri og því 
vafasamt hvort þau eru hagkvæm í bleikjueldi.  
 
Á lághitasvæðum er styrkur skaðlegra brennisteinssambanda fremur lítill og hægt að 
hita upp eldisvatn með því að blanda jarðhitavatni saman við það. Á háhitasvæðum 
verður að hita vatnið í varmaskiptum. Til þess að hita vatn í fiskeldi þarf umtalsvert 

                                                 
1 Vefur orkustofnunar www.os.is 
2 Ársskýrsla Norðurorku 2004. 
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magn af heitu vatni. Ef hita á vatn í eldisstöð sem framleiðir 1000 tonn (m.v. 0,2 
L·mín-1·kg-1 af lífmassa) á ári úr 6 °C í 9 °C þarf um 70 L·s-1 af 80 °C heitu vatni. Það 
er meira en þriðjungur af heitavatnsnotkun á Akureyri3. 
 

Rekstarforsendur fiskeldisstöðva  
Eins og nefnt var hér að ofan eru íslenskar bleikjueldisstöðvar afar ólíkar. Því er 
rekstarkostnaður bleikjueldisstöðva mjög breytilegur og háður aðstæðum á hverjum 
stað. Rekstarkostnaður fiskeldisstöðva á Íslandi er vissulega áhugavert rannsóknarefni 
en engar rannsóknir hafa enn verið gerðar á honum. Hér verður þó reynt að gera 
nokkra grein fyrir helstu liðum eldiskostnaðar í bleikjueldi (Tafla 1).  
 

Fóður 
Fóður er alla jafna einn stærsti kostnaðarliðurinn í fiskeldi. Bleikjufóður er gert úr 
hágæða loðnumjöli og lýsi. Þar að auki er nauðsynlegt að bæta litarefni í fóður fyrir 
stærri fisk til þess að fá rauðan holdlit. Þess vegna er bleikjufóður fremur dýrt. Gera 
má ráð fyrir því að fóðurkostnaður nemi 30-50% af framleiðslukostnaði eldis-
bleikjunnar. 
 

Launakostnaður 
Í minni bleikjueldisstöðvum er launakostnaður fremur hátt hlutfall (allt að 40%) af 
framleiðslukostnaði. Í stærri eldisstöðvum er launakostnaður hlutfallslega lægri vegna 
þess að vinnuaflsþörf vex ekki í beinu hlutfalli við framleiðslugetu stöðvanna. Þannig 
þarf 3-4 starfsmenn til þess að sinna eldi á 100 tonnum á ári, en sami fjöldi 
starfsmanna gæti hæglega annað 200-300 tonna framleiðslu. Einnig geta stærri 
stöðvar borið meiri fjárfestingu í fiskidælum, flokkurum og öðrum búnaði sem eykur 
vinnuhagræðingu enn frekar. Í norsku lax- og regnbogasilungseldi er framleiðni 354 
tonn á hvert ársverk4. Þá er að vísu undanskilin vinna við bæði seiðaeldi og slátrun.  Í 
samanburði við þetta er framleiðni í mörgum íslenskum bleikjueldisstöðvum mjög 
lítil. 
 
Eins og bent var á hér að framan má vafalaust ná hagræðingu með aukinni sérhæfingu 
við slátrun og sölu. Hins vegar er á það að líta að það er einmitt eitt af markmiðum 
með starfsemi sumra stöðvanna að skapa eigendum og nærumhverfi sem mesta 
atvinnu. Þetta á sérstaklega við á svæðum þar sem atvinnutækifæri eru takmörkuð. 
Það er líklegt að í þessum stöðvum séu eigendur og starfsmenn tilbúnir að sætta sig 
við lægri laun en ella.  

                                                 
3 Ársskýrsla Norðurorku 2004. 
4 Fiskeridirektorated, fréttatilkynning http://www.fiskeridir.no 
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Tafla 1 Áætluð skipting framleiðslukostnaðar í bleikjueldisstöð sem framleiðir 500-
1000 tonn á ári. 

Kostnaðarliður Hlutfall
Seiði 5%
Fóður 41%
Launakostnaður 8%
Súrefni 5%
Rafmagn 8%
Heitt vatn 12%
Fjármögnunarkostnaður 8%
Annað og ófyrirséð 9%
Vextir af afurðalánum 6%

 
 

Dæling, súrefni og heitt vatn 
Í flestum stærri eldisstöðvum þarf að dæla a.m.k.hluta af eldisvatni og víða er súrefni 
einnig bætt í vatnið. Kostnaður af þessu getur numið 5-15% af framleiðslukostnaði. 
Enn fremur, ef eldisvatn hitað, verður að gera ráð fyrir kostnaði við öflun jarðvarma 
sem getur verið 5-10% af framleiðslukostnaði.  
 
Í minni eldisstöðvum er vafasamt að hagkvæmt sé að dæla vatni eða bæta súrefni í 
eldisvatn. Í stað þess verður vatn að vera sjálfrennandi. Það þekkist jafnvel í stærri 
stöðvum að allt eldisvatn sé sjálfrennandi. 

Fjárfestingarkostnaður 
Aðstæður á hverjum stað ráða miklu um hversu hár fjárfestingakostnaður verður, en 
reglan er að stærra eldisrými er hlutfallslega mun ódýrara en smærri einingar. Lítið 
hefur verið um nýfjárfestingar í íslensku bleikjueldi á undanförnum árum og því eru 
ekki til miklar upplýsingar um stofnkostnað í dag. Gera má ráð fyrir að stofnkostnaður 
við nýja bleikjustöð geti numið a.m.k. 5-15% af framleiðslukostnaði miðað við að lán 
sé tekið fyrir öllum stofnkostnaði og það greitt niður á 20 árum. 
 
Auk stofnkostnaðar verður að gera ráð fyrir kostnaði við uppbyggingu lífmassa. 
Lánastofnanir bjóða ekki uppá sérstök kjör á afurðalánum fyrir fiskeldi og er 
vaxtakostnaður vegna uppbyggingar lífmassa því fremur hár. Vextir af afurðalánum 
gætu því numið 5-10% af framleiðslukostnaði. Sú mikla fjárbinding sem liggur í 
fjárfestingunni fram að fyrsta sláturdegi er sérstaklega óaðlaðandi fyrir fjárfesta. Að 
auki er fiskeldi fremur áhættusöm og óstöðug atvinnugrein og því eðlilegt að gera 
háar arðsemiskröfur á framlagða fjármuni. 
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Mynd 2 Verð á útfluttri eldisbleikju árið 2005 frá janúar og fram í október5. 

 

Verð á bleikju 
Verð á bleikju hefur verið fremur stöðugt undan farin ár. Eftirspurn hefur verið mikil 
og flestir framleiðendur eru sammála um að þeir gætu selt talsvert meira af bleikju. 
Samkvæmt útflutningsskýrslum var meðalverð á útfluttri ferskrum silungi fyrstu 10 
mánuði ársins 2005 396 kr/kg og meðalverð á útfluttum ferskum silungsflökum var 
690 kr/kg6. Ekki er gerður greinarmunur á bleikju og regnbogasilungi í 
útflutningsskýrslu, en gera má ráð fyrir því að nær allt sem kallað er silungur í 
skýrslunum sé bleikja.  
 
Á bakvið tölur um meðalverð liggur umtalsverður mismunur á verði, sem er mjög 
breytilegt eftir mörkuðum (Sjá  Mynd 2). Þannig var verð fyrir ferskan silung frá 232 
kr/kg til 518 kr/kg og verð á ferskum silungsflökum frá 532 kr/kg til 736 kr/kg. 
Almennt gildir að verð á Bandaríkjamarkaði er lægra en verð á Evrópumarkaði, sem 
ræðst að nokkru leyti af gengisþróun dollarsins árið 2005. Verð á útfluttri reyktri 
bleikju er líka mjög mismunandi, frá 849 IKR/kg í 2150 IKR/kg. 
 
 

Samantekt  
Eldiskostnaður er mjög breytilegur milli eldisstöðva. Fer hann eftir aðstæðum á 
hverjum stað og því á hvaða forsendum eldið er rekið. Sennilegt er að eldiskostnaður 
sé fyrst og fremst háður stærð stöðvanna. Í stærri stöðvum nýtist vinnuafl betur og 
hægt er að ná betri samningum um aðföng og flutninga. Það má leiða líkur að því að 
margar bleikjueldisstöðvar séu full litlar og að stærri einingar yrðu hagkvæmari í 
rekstri. Sumir framleiðendur sem rætt var við töldu æskilegt að bleikjueldisstöðvar 
væru ekki með minni ársframleiðslu en 500-1000 tonn. Ætla má að 
framleiðslukostnaður í bleikjueldisstöðvum af þessari stærð sé á milli 230 og 290 
kr/kg fyrir utan slátrun, umbúðakostnað og flutning til útflutningshafnar.  
 

                                                 
5 Samtök fiskvinnslustöðva http://www.sf.is/ 
6 Samtök fiskvinnslustöðva http://www.sf.is/ 
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Kostnaður vegna slátrunar, umbúða- og flutningskostnaðar gæti verið á milli 60-80 
kr/kg. Þar af leiðir að skilaverð til framleiðanda verður að vera hærra en 300-360 
kr/kg til þess að eldið skili hagnaði. Það verð sem framleiðendur hafa verið að fá er 
vel yfir þessu marki og því getur bleikjueldi talist átlitlegur kostur. Það væri hins 
vegar þarft rannsóknarefni að kanna nánar framleiðslukostnað í mismunandi 
bleikjueldisstöðvum á Íslandi til þess að hægt sé að skilgreina betur forsendur þess að 
bleikjueldi geti þrifist. 
 
 
Aðrar eldistegundir 
Fjölmargar tegundir fiska eru aldar í fersku vatni. Flestar þessar tegundir eru mjög 
ódýrar og framleiddar með litlum tilkostnaði, mest í Kína7. Jarðvarminn skapar mjög 
sérstakar aðstæður til fiskeldis á Íslandi, sem ekki eru fyrir hendi í 
nágrannalöndunum. Með jarðvarma má hita upp eldisvatn og halda eldishita 
stöðugum við kjörhita mismunandi tegunda. Hér geta því verið góðar aðstæður til 
eldis á tegundum sem þrífast best við fremur háan hita.  
 
Eins og áður er komið fram þarf mikið af heitu vatni þess að hita upp eldisvatn. Því er 
ljóst að eldi við 20-25 °C getur einungis verið hagkvæmt ef notuð eru 
vatnsendurnýtingarkerfi. Í þessum kerfum er vatnið hreinsað í s.k. lífhreinsum þar 
sem bakteríur fjarlægja ammóníak úr eldisvatninu. Einnig þarf að lofta koltvísýring úr 
vatninu, sía frá grugg og bæta basa í vatnið, sem yfirleitt er í formi leskjaðs kalks eða 
vítissóda. Með þessu móti er hægt að halda uppi háum eldishita (20-25 °C) með 
minna vatni, bæði heitu og köldu, en yfirleitt er notað í bleikjueldi á Íslandi. Á móti 
kemur að stofnkostnaður við stöðvarnar er hærri en í bleikjueldi. Einnig er rekstrar- 
og viðhaldskostnaður eldistöðva með endurnýtingarkerfi hærri en almennt gerist í 
bleikjueldi hér á landi. Þær tegundir sem gæti komið til greina að ala í þessum 
stöðvum eru t.d. leirgeddur (catfish), beitarfiskur (tilapia) og áll. Allar þessar tegundir 
vaxa best í fersku vatni við um 25 °C hita.  
 
Það er stór markaður fyrir leirgeddur í Bandaríkjunum og sala á leirgeddu í Evrópu fer 
einnig vaxandi. Nokkrar mismunandi tegundir af leirgeddu eru framleiddar í eldi. 
Stærstu framleiðendur leirgeddu eru BNA (283 þús. tonn á ári)8. Talsver er flutt út af 
frystum leirgedduflökum frá Víetnam til BNA og Evrópu. Lítið eitt er framleitt af 
leirgeddu í Evrópu9. Leirgeddur eru aðallega aldar í eldistjörnum. Hægt er að hafa 
fiskinn við mikinn þéttleika og leirgeddur geta nýtt súrefni úr andrúmslofti. 
Meðalverð á leirgeddum til framleiðenda í BNA var um 95 kr/kg árið 200410 og 
meðalverð til framleiðana í Hollandi á sama tíma var um 70 kr/kg. 
 
Eldi á beitarfiski fer ört vaxandi og hefur innflutningur til BNA vaxið um 226% frá 
2000 til 2005. Um er að ræða nokkrar mismunandi tegundir sem allar eru mjög 
hraðvaxta. Búist er við því að innflutningur á beitarfiski til BNA verði um 130 þús. 
tonn árið 2005.  Beitarfiskurinn er aðallega fluttur frosinn til BNA frá Kína og Tævan, 
ýmist heill eða flakaður. Mest er flutt inn af ferskum beitarfiski frá Mið-Ameríku. 
Beitarfiskur keppir þegar við þorsk um hvítfiskmarkaði og sú samkeppni mun fara 
vaxandi á næstu árum. Verð á beitarfiski er nokkuð breytilegt og fer meðal annars 
                                                 
7 Vefur FAO www.fao.org 
8 Terry Hanson, 2005. NWAC News 7, bls. 10-15 
9 Federation of European Aquaculture Producers www.feap.info 
10 Terry Hanson, 2005. NWAC News 7, bls. 10-15 
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eftir gæðum. Meðalverð á ferskum beitarfisksflökum á Bandaríkjamarkaði var um 370 
kr/kg. Þess ber að geta að flakanýting hjá beitarfiski er einungis 30-40% þannig að 
verðið fyrir flökin samsvarar því að greitt sé 110-150 kr/kg fyrir heilan fisk.Verið er 
þó mjög breytilegt og var verð á ferskum beitarfisksflökum frá Costa Rica um 520 
kr/kg árið 200511 en virðist fara lækkandi.  
 
Fóður fyrir leirgeddur og beitarfisk er mun ódýrara en fóður fyrir bleikju. Uppistaðan 
í fóðri fyrir leirgeddu er soya- og maísmjöl og fóður fyrir beitarfisk er svipað samsett. 
Verð á fóðri fyrir þessar tegundir var einungis 20 kr/kg í BNA árið 200412.  
 
Ef ala á leirgeddur eða beitarfisk á Íslandi verður að gera það í landeldisstöðvum. 
Stofnkostnaður eldisstöðva fyrir þessar tegundir gæti verið lítið eitt hærri en fyrir 
bleikju með sömu framleiðslugetu. Eldiskostnaður er sambærilegur að öðru leyti en 
því að fóðurkostnaður er mun hærri í bleikjueldi og súrefniskostnaður er eitthvað 
lægri hjá leirgeddu. Framleiðslukostnaður fyrir leirgeddu og beitarfisk gæti verið um 
40% lægri en á bleikju sé fóðurkostnaður 80% lægri. Samt sem áður er 
framleiðslukostnaðurinn líklega of hár miðað við það verð sem fæst fyrir afurðina til 
þess að eldi á þessum tegundum geti verið arðbært hér á landi.  
 
Álaeldi hefur verið reynt hér á landi, en framleiðsla hefur aldrei verið mikil. Mest 
álaeldi er í Kína og Tævan13. Í Evrópu er mest framleitt í Danmörku, Hollandi og á 
Ítalíu14. Framleiðslukostnaður í álaeldi í Kína og Tævan er um 300 kr/kg15 og því er 
ekki álitlegt að vera í samkeppni við þau lönd. Verð fyrir ála í Evrópu er frá 300 til 
700 kr/kg eftir því hversu stór fiskurinn er16. Fáist glerálar á hagstæðu verði er ekki 
útilokað að álaeldi geti verið arðbært á Íslandi. Hins vegar hefur álaeldi heldur dregist 
saman í Evrópu undan farin ár m.a. vegna skorts á glerálum og minnkandi 
eftirspurnar17. Í Danmörku og Hollandi eru álar aldir í endurnýtingarkerfum með 
litlum vatnsskiptum og framleiðslukostnaður þar er svipaður og hann væri hér á landi. 
Því er vafasamt að aðstæður á Íslandi gefi okkur forskot í samkeppni við framleiðslu á 
álum í öðrum Evrópulöndum. Verið er að kanna hversu stórar og áreiðanlegar göngur 
af glerál eru á Íslandi. Vel kann að vera að það muni borga sig að veiða glerál á 
Íslandi til útflutnings.  
 
Niðurstaða 
Sennilega eru hvergi jafn góðar aðstæður til bleikjueldis og á Íslandi. Hér er áralöng 
reynsla í eldi og sölu á bleikju. Það er talsverð eftirspurn eftir bleikju og því 
möguleikar á að auka framleiðsluna. Verð á bleikju hefur haldist fremur stöðugt 
undan farin ár. Þar sem nægt eldisvatn og aðrar aðstæður eru fyrir hendi getur 
bleikjueldi verið mjög álitlegur kostur. Bleikjueldi er sennilega eina grein fiskeldis á 
Íslandi sem er arðbær í dag.  
 

                                                 
11 Fish Infonetwork market report 2005 www.eurofish.dk. 
12 Terry Hanson, 2005. NWAC News 7, bls. 10-15 
13 Fish Infonetwork market report 2005 www.eurofish.dk. 
14 Federation of European Aquaculture Producers www.feap.info 
15 Fish Infonetwork market report 2005 www.eurofish.dk. 
16 Federation of European Aquaculture Producers www.feap.info 
17 Fish Infonetwork market report 2005 www.eurofish.dk. 
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Það er engin önnur tegund sem er jafn álitleg til eldis í ferskvatni á Íslandi og bleikjan. 
Verð á leirgeddu og beitarfiski er of lágt til þess að standa undir framleiðslukostnaði. 
Þó að álaeldi gæti staðið undir sér hér á landi gefa markaðsmál og samkeppnisstaða 
okkar ekki tilefni til þess að leggja mikið undir í álaeldi. Af framansögðu er ljóst að 
bleikjan er sá ferskvatnsfiskur sem er arðbærast að framleiða á Íslandi í dag. 
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