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Það blása ferskir vindar 

um íslenskt fiskeldi eins 

og kom vel fram á ráð-

stefnunni. Mikilvægt er 

að fiskeldismenn vinni 

faglega að framgangi ís-

lensks fiskeldis á næstu 

árum til að tryggja far-

Þann 29 apríl hélt Land-

samband fiskeldisstöðva 

glæsilega ráð-

stefnu  ,,Bleik framtíð”.  

Ráðstefnan heppnaðist 

mjög vel og er Landsam-

bandi fiskeldisstöðva til 

mikilla sóma.  

 

Fjölmenn ráðstefna 

Þetta er fjölmennasta 

fiskeldisráðstefna sem 

haldin hefur verið á Ís-

landi en á hana mættu 

rúmlega 200 manns.  Það 

var mjög breiður hópur 

þátttakenda; fiskeldis-

menn, aðilar sem 

þjónusta greinina, stjórn-

sýslan, fulltrúar veiði-

réttahafa o.fl. 

 

Vakti athygli 

Ráðstefnan fékk mjög 

góða fjölmiðlaumfjöllun 

og voru fréttir af henni í 

flestum landsfjölmiðlum.  

 

Ráðherra fiskeldismála 

Sigurður Ingi Jóhansson 

opnaði ráðstefnuna og 

síðan voru haldin átta 

erindi sem hægt er að 

sækja á vef Landsam-

bands fiskeldisstöðva. 

Tveir erlendir fyrirlesara 

voru þar á meðal, Ketil 

Rykhus frá Noregi og 

Stefan í Skoruni frá Fær-

eyjum.  

 

Ráðstefnur  

Sjávarútvegsráðstefnan, 20.-21. nóvember  

http://www.lfh.is/radstefna.htm 

Framhald á næstu síðu 

Hluti þátttakenda á ráðstefnu Landssambands fiskeldis-

stöðva. Ráðstefnan er fjölmennasta fiskeldisráðstefna sem 

haldin hefur veri á Íslandi.  

http://www.lfh.is/radstefna.htm
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þróun fiskeldis; Saga fiskeldis hér á Íslandi 

hefur einkennst af sveiflum á milli mikillar 

bjartsýni á uppgangstímum yfir í erfiðleika 

þegar kreppt hefur að. Á sama tíma og við 

horfum bjartsýn til framtíðar tel ég mikilvægt 

að horfa til fortíðar, hvaðan við erum að 

koma. Þannig áttum við okkur betur á 

stöðunni í dag svo við getum markað heil-

brigða stefnu í þessari atvinnugrein til fram-

tíðar.  
 

Frumvarpið stuðli að ábyrgri uppbyggingu  

Ráðherra fiskeldismála endaði sína ræðu eftir-

farandi; Með vísan til alls þess sem ég hef nú 

rakið er það mín von að ný framlagt frumvarp 

muni stuðla að ábyrgri uppbyggingu og fram-

þróun fiskeldis sem framtíðaratvinnugreinar á 

Íslandi verði það að lögum. Það eru tækifæri 

sem fylgja eldi í sjó við Ísland, hann er kaldari 

þannig að vaxtarhraði fisks er jú einhverju 

minni en á móti kemur að sjúkdómshætta er 

að sama skapi minni. Fiskeldi er í nágranna-

ríkjum okkar öflugur atvinnuvegur sem skilar 

ríflega til þjóðarbúsins og það er von mín að 

okkur takist að byggja okkar fiskeldi, á á-

byrgan hátt, í það að verða verðmæt og at-

vinnuskapandi útflutningsgrein. 
 

Stuttar fréttir - Jákvæðu fréttirnar 

 Framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva hefur 

farið mikinn í fjölmiðlum og skrifar margar jákvæðar greinar 

um fiskeldi á Íslandi. Það hefur verið mótvægi við fjölda 

frétta um fiskeldi á síðustu mánuðum þar sem sem mikið 

hefur verið gert úr umhverfisáhrifum sjókvíaeldis á lax-

fiskum.  

 Fiskeldi í Tálknafirði var gert að umfjöllunarefni en þar 

starfa fjögur fiskeldisfyrirtæki.  Arnalax og Dýrfiskur eru 

með seiðaeldisstöðvar í Tálknafirði og Fjarðalax með sjó-

kvíaeldi. Jafnframt er á svæðinu frumkvöðulinn Magnús Kr. 

Guðmundsson en hann hefur verið með fiskeldi í Tálknafirði 

í áratugi.  Fyrirtæki hans, Tungusilungur er með eldi á 

bleikju og regnbogasilungi í körum á landi (Morgunblaðið 

26 maí).  

 Séu verðmæti slátraðs eldislax á þessu ári í Vesturbyggð og 

Tálknafirði sett í samhengi við íbúðarfjöldann á svæðinu eru 

þau um tvær milljónir króna á hvert mannsbarn. Sambæri-

leg tala í Færeyjum er 1,1 milljón krónur en þeir slátruðu um 

76.000 tonnum á síðasta ári (Morgunblaðið 30 maí). 

 Í Fiskifréttum var viðtal við framkvæmdastjóra Landssam-

bands fiskeldisstöðva  undir heitinu Eldisfiskur mun skila 

meiri verðmætum en makríllinn. Í viðtalinu kom einnig 

fram spá um 40 til 50 þúsund tonna framleiðslu á eldisfiski 

árið 2030 (Fiskifréttir 8 maí).  
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Stuttar fréttir 

Úr viðtali við Höskuld Steinarsson, 

nýkjörinn formann Landsambands 

fiskeldisstöðva: 

 Framleiðsla í fiskeldi eykst um 

60% á þessu ári.  

 Rekstrarleyfi eru í fiskeldi fyrir 

42 þúsund tonna framleiðslu en 

aðeins hluti þeirra er nýttur. 

8.000 tonn voru framleidd í fyrra. 

 Í ár er því spáð að framleiðslan 

nemi 12.900 tonnum. 

 Það er markaðseftirspurn eftir 

laxi í heiminum. Svæðin hjá ná-

grannalöndum okkar eru fullnýtt, 

það stefnir í það. Þau eru fullnýtt 

í Færeyjum og Norðmenn eru 

svona í sínu þaki.  

 Hér eru sjúkdómafríar aðstæður. 

Við höfum ekki þurft að berjast 

við laxalús hingað til þannig að 

það er ákveðinn ávinningur af 

ímynd Íslands, hreinleikanum.  

 Miklu minna þarf af fóðri fyrir 

lax til þess að fá eitt kíló af kjöti 

heldur en úr algengustu dýrunum 

sem við nýtum kjötið af. Í laxinn 

fara 1,2 kíló af fóðri, 2 kíló í ali-

fugl, þrjú í svínið, átta í sauðfé 

og átta í nautgripi (www.ruv.is, 

29 apríl). 

Stuttar fréttir - Jákvæðar fréttir af fiskeldi 

 250 þúsund laxar í sjó hjá Arnarlaxi. Laxaseiðin fóru í sjó utan við 

Otradal í Arnarfirði í maí. Í ágúst er áformað að setja út um 300 

þúsund seiði til viðbótar. Seiðin koma frá seiðaeldisstöð fyrirtækisins 

á Gileyri í Tálknafirði og voru flutt með brunnbátnum Papey 

(Morgunblaðið, 22 maí). 

 Lögðu mikla áherslu á að vanda til verka við allan undirbúning-

inn en hér er átt við Arnalax í Arnafirði.  Þeir hafa fengið sér til að-

stoðar ráðgjafafyrirtækið Helgeland Havbruksstatsjon frá Noregi 

(Morgunblaðið, 12 júní) 

 Það var allnokkur umræða í kringum ráðstefnu Landssambands fisk-

eldisstöðva Bleik framtíð. Reiknað með 60% aukningu í ár.  Hér er 

átt við að framleiðslan í fiskeldi á Íslandi aukist um 60% á milli áranna 

2013 og 2014.  Mesta aukningin mun vera í laxi og regnbogasilungi 

(Morgunblaðið, 30 apríl). 

 Á forsíðum Fréttablaðsins var frétt undir heitinu Fá vinnu við verkun 

á eldislaxi í stað glataðra starfa. Útgerðarfyrirtækið Vísir hf. hefur 

gert samning við Fiskeldi Austfjarða um að 25 starfsmenn Vísis á 

Djúpavogi fái störf þar í bæ við slátrun, vinnslu og pökkun á eldislaxi 

(Fréttablaðið, 30 apríl). 

Nýtt hráefni í fiskafóður  

 

 

 

 

 

 

Sama dag og ráðstefnan Bleik fram-

tíð var haldin var ÍNN með ítarleg 

viðtöl við flesta fyrirlesara.  Hægt er 

að hlusta á umræðurnar á slóðinni: 

http://www.inntv.is/Horfa_a_thaetti/

Hrafnathing/?play=93384520 

Með auknu umfangi fiskeldis sem 

byggist á fóðrun á fiski eykst 

þörfin á nýju hráefni til uppfylla 

framtíðar þarfir.  Það hafa verið 

stundaðar öflugar rannsóknir á 

síðustu áratugum sem hafa skilað 

þeim árangri að hráefni úr jurtarík-

inu er í sumum tilvikum stærsti 

hluti af hráefni fóðurs laxfiska.  

Ein af nýjungunum sem vonir eru 

bundnar við bæði erlendis og 

einnig á Íslandi er að nota skordýr 

sem hráefni fyrir fiskafóður.  Hafið 

er verkefni sem nefnist Víur—

ræktun fóðurskordýra á Vest-

fjörðum þar sem nýta á hermanna-

fluguna sem hráefni í fiskafóður. 

Lirfan étur lífrænan úrgang og fer 

síðan sjálf í fiskafóður 

(Morgunblaðið 30 apríl). 

Úrgangur frá timburverk-

smiðjum og örverumassi sem er 

ræktaður í jarðhitagasi gæti orðið 

úrvalsfóður fyrir eldisfisk í fram-

tíðinni ef tilraunir Matís ganga 

eftir. Drifkrafturinn bak við þessi 

verkefni er að nýta eitthvað sem er 

vannýtt í dag og fá gott hráefni, 

umbreyta því í eitthvað nýtanlegt 

t.d. fiskafóður.  Annað stórt svið 

sem menn eru áhugasamir um er að 

nota smáþörunga sem uppsprettu 

að næringarefnum í fóður fyrir 

fiska.  En það er ekki komið eins 

langt á veg og annað sem verið er 

að skoða (Morgunblaðið 3 maí).  

 

 

http://www.inntv.is/Horfa_a_thaetti/Hrafnathing/?play=93384520
http://www.inntv.is/Horfa_a_thaetti/Hrafnathing/?play=93384520
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Stuttar fréttir - Umhverfismálin 

 Undanfarna mánuði hefur mikið verið fjallað um umhverfismál sjókvíaeldi á Íslandi og sitt sýnist hverjum. 

Formaður Norður-Atlantshafslaxsjóðsins (NASF) segir að breytingar á lögum um fiskeldi skaði lífríkið og 

ímynd Ísland.  Úrgangur nýs laxeldis eins og frá stórri borg.  Jafnframt er því haldið fram að skattgreið-

endur taka á sig hundruð milljarða króna ábyrgðir o.s.frv. (Fréttablaðið 6 maí).  

 Í fréttatilkynningu frá Landsambandi fiskeldisstöðva undir heitinu Náttúruvá - Formaður NASF á villi-

götum kemur, m.a. fram; Það er fráleitt að halda því fram að fiskeldi muni skaða lífríki og ímynd Íslands eins 

og haldið er fram í grein formannsins NASF. Skattgreiðendur munu að sjálfsögðu ekki taka á sig skuldbind-

ingar hlutafélaga eins og fullyrt er.  Fiskeldismenn hlustuðu á sérfræðinga á málþingi NASF í vetur og varnar-

orð þeirra um að fara fram með gát og varúð, læra af reynslu annarra ríkja sem lengra eru komin i eldinu og 

kom í veg fyrir að eldið fari inn á villigötur (http://lf.is, 15 maí). 

 Ofannefndum fullyrðingum formanns NASF var að hluta til svarað af einum starfsmanni Fjarðalax undir heit-

inu Setið við sama keip í rangfærslum um sjókvíaeldi. Bent er á að fiskeldisfrumvarpið styrki sjálfbærni 

greinarinnar og stórefli rannsóknir á umhverfisáhrifum fiskeldis. Það má segja að frumvarpið feli í sér nýja 

stefnumörkun um framkvæmd fiskeldis, sem byggist að miklu leyti á reynslu nágrannaþjóða okkar og bendir 

jafnframt á að Veiðimálastofnun telji að fjölmörg ákvæði séu til bóta (Morgunblaðið, 13 maí).  

 Í bb.is er m.a. haft eftir formanni Norður-Atlantshafslaxsjóðsins (NASF); Segir Íslendinga munu sitja uppi 

með skaðað lífríki. „Skipulagsmálin eru í ólestri og ef núverandi frumvarp verður samþykkt eykst öngþveitið 

enn meir og við munum sitja uppi með skaðað lífríki, í óþökk eigenda sjávarjarða og veiðiréttareigenda. 

Niðurstaðan er þá komin í ógöngur með illa skipulagða framleiðslu sem skilar fáeinum láglaunastörfum og 

óheyrilegum kostnaði fyrir skattgreiðendur“ (bb.is, 6 maí).   

 Framkvæmdastjóri Landssamband fiskeldisstöðva svarar. Leiðréttingar við ummæli Orra Vigfússonar. Orri 

tekur bara út frasa-vísindi sem henta honum. Vísindamenn og stóru eldisfyrirtækin í heiminum leita öll að 

betri lausnum sem minnka áhrifin frá fiskeldi, hvort sem um er að ræða úrgang eða hugsanlega erfðablöndun. 

Drög að breytingu á lögum um fiskeldi gera ráð fyrir 30% eiginfjármögnun, tryggingum, burðarþolsrann-

sóknum og fleiri kröfum, t.d. um búnað, sem gerir eldið mun öruggara en það var á 9. áratugnum. Laxastofn-

inn sem nú er í eldi á Íslandi er mun betri en notaður var á 9. áratugnum vegna þess hversu seint hann verður 

kynþroska. Smábátamenn mega blóðga og slægja fisk úti á sjó enn sem komið er og vonandi verður það 

heimilt áfram. Takmörk eru á losun úrgangs frá fiskeldi og þær takmarkanir eru settar í starfsleyfi fyrir-

tækjanna sem Umhverfisstofnun gefur út (bb.is, 7, maí).  

 Umræðan heldur áfram í grein formanns NASF Mengandi úrgangur.  Hér er verið að svara greinum fulltrúa 

atvinnugreinarinnar í fjölmiðlum formaður NSF bendir á að hans gögn byggi á gögnum frá norsku Umhverfis-

stofnunni (Morgunblaðið, 2 júní). 

 Framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva svarar í grein sem ber nafnið Losun mengunarefna frá 

fiskeldi í sjó.  Hann heldur því fram að formaður NASF sé með rangar upplýsingar og sé að vitna í úrelta 

heimild frá norska umhverfisráðuneytinu. Framkvæmdastjóri Landsambands fiskeldisstöðva vitnar í þrjú líkön 

sem sýna mismunandi losun næringarefna frá fiskeldi. Talið er að Ancylus líkanið sé raunhæfasta verkfærið 

við að reikna út losun frá fiskeldi (Morgunblaðið 5 júní). 

 Áfram þeysast menn fram á ritvöllinn og nú er formaður NASF með greinina Ímynd íslenskra matvæla. 

Næsta skref í laxeldi á íslandi ætti að vera óháð úttekt ár rekstrar– og þjóðhagslegri hagkvæmni laxeldis hér á 

landi áður en ráðist verður í stækkanir eldisstöðva sem byggðar eru á úreltum aðferðum. Í haust er fyrirhuguð 

ráðstefna m.a. á vegum NASF þar sem fjallað verður um efnahagslegan og samfélagslegan ávinning af laxeldi;  

málefni sem stjórnvöld hljóta að láta sig varða. 
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Lítið um eitrun 
Frekar lítið var um lokanir á árinu 

vegna hættu á skelfiskeitrun. Oftast 

var varað við neyslu í Hvalfirði eða 

5 sinnum, einu sinni í Breiðafirði, 

þrisvar sinnum í Mjóafirði eystri og 

aðeins einu sinni í Stakksfirði. 

Annars staðar var ekki varað við 

neyslu skelfisks árið 2013. Oftast 

var varað við hættu á DSP-eitrun í 

skelfiski vegna fjölda Dinophysis 

tegunda í svifinu, eða 7 sinnum. 

Vegna hættu á PSP eitrun af völdum 

Alexandrium tegunda var varað við 

neyslu skelfisks 3 sinnum, en aldrei 

vegna hættu á ASP-eitrun af völdum 

Pseudonitzschia tegunda. 

 

Árleg vöktun 

Vöktun á eiturþörungum í tengslum 

við tínslu, veiðar og ræktun skelfisks 

er samstarfsverkefni Matvæla-

stofnunar, Hafrannsóknastofnunar, 

skelfiskveiðimanna og kræklings-

ræktenda. Umsjón og ábyrgð með 

verkefninu hefur Matvælastofnun, 

en Hafrannsóknastofnun hefur um-

sjón með sýnatökubúnaði, móttöku 

sýna, tegundagreiningu svifþör-

unga og talningu á eiturþörungum 

ásamt því að halda úti heimasíðu 

vöktunarinnar á www.hafro.is/

voktun, þar sem hagsmunaaðilar 

og almenningur getur fylgst með 

ástandi þeirra svæða sem vöktuð 

eru hverju sinni. 

 

Eiturefnamælingar 

Matvælastofnun hefur 

umsjón með eiturmæl-

Vöktun eitraðra þörunga  

www.hafro.is/voktun 

http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/vist2013.pdf 

ingum í skelfiski, en til þess að 

markaðssetja skelfisk verður hann 

að bera auðkennismerki Matvæla-

stofnunar, sem er staðfesting á því 

að framleiðslan sé undir eftirliti 

stofnunarinnar, að eiturþörungar 

séu vaktaðir og að mælingar á þör-

ungaeitri hafi verið gerðar. 

Lokanir vegna 
hættu á skelfisk-
eitrun árið 2013. 

http://www.hafro.is/voktun/
http://www.hafro.is/voktun/
http://www.hafro.is/voktun
http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/vist2013.pdf
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Breytingar á frumvarpinu 

Starf nefndar sem undirbjó frum-

varpið laut að því að leggja mat á 

hvort hægt væri að einfalda gild-

andi fyrirkomulag stjórnsýslu og 

eftirlits með starfsemi fiskeldis.  

Skiptar skoðanir voru um frum-

varpið og til að koma á móts við 

m.a. veiðiréttaeigendur voru gerðar 

allnokkrar breytingar á frumvarp-

inu sem stuðluðu að auknum 

kröfum og jafnframt var sett inn 

ákvæði til bráðabrigða um að það 

færi fram heildarendurskoðun laga 

um fiskeldi innan 18 mánaða. Ef-

laust er ýmislegt hægt að bæta í 

lögunum en það virðist sem svo að 

margir alþingismenn hafi ekki gert 

sér grein fyrir því að íslensku fisk-

eldislögin er með þeim ströngustu.  

Í heildarendurskoðun á lögunum er 

mikilvægt að gæta að því að ný 

ákvæði rýri ekki um of sam-

keppnishæfni greinarinnar á al-

þjóðlegum mörkuðum.  

 

Sjókvíaeldissvæði 

Allnokkur umræða var um kyn-

slóðaskipt og fjarlægð á milli eldis-

stöðva á meðan frumvarpið var í 

meðhöndlun alþingis. Þær leiddu 

meðal annars til að skilgreining á 

hugtakinu sjókvíaeldissvæði var 

gert víðtækara og hljóðar það nú 

svo: ,,Fjörður eða afmarkað hafs-

væði fyrir sjókvíaeldi þar sem gert 

er ráð fyrir einum árgangi eldis-

fisks hverju sinni og möguleiki er 

að fleiri en einn rekstrarleyfishafi 

starfræki sjókvíaeldisstöðvar á 

sama svæði með skilyrtri samræm-

ingu í útsetningu seiða og hvíld 

svæðisins. Afmörkun sjókvíaeldis-

svæða tekur á hverjum tíma mið af 

niðurstöðum rannsókna á dreifingu 

sjúkdómsvalda“. 

Merkingar á eldislaxi 

Nefnd sem vann að gerð fiskeldis-

frumvarpsins lagði til að ákvæði 

um uggaklippingu við útsetningu 

seiða í sjókvíar verði felld úr reglu-

gerð og eingöngu væri miðað við 

notkun erfðavísa til að rekja upp-

runa eldisfiska.  Í meðferð atvinnu-

veganefndar og alþingis var  gerð 

karfa um utanályggjandi merkingu: 

,,Ráðherra skal setja í reglugerð 

ákvæði um utanáliggjandi merk-

ingu á eldislaxi til að auðveldara 

sé að aðgreina hann frá villtum 

laxi“.  

 

Umhverfissjóður sjókvíaeldis  

Á ákvæði um Umhverfissjóð sjó-

kvíaeldis eru gerðar þrjár breyt-

ingar. Í fyrsta lagi er lagt til að 

heimilt verði að veita veiðiréttar-

hafa styrk úr sjóðnum til að mæta 

kostnaði eða tekjumissi sem hann 

hefur orðið fyrir vegna tjóns sem er 

ekki hægt að rekja til ákveðinnar 

eldisstöðvar. Í öðru lagi er lagt til 

að einn stjórnarmaður bætist við í 

stjórn sjóðsins og skal hann til-

nefndur af Landssambandi veiði-

félaga. Í þriðja lagi er lagt til að 

árlegt gjald í sjóðinn hækki úr 6 

SDR í 12 SDR fyrir hvert tonn sem 

heimilt er að framleiða. 

 

Hækkun gjalds til Umhverfissjóðs 

sjókvíaeldis er orðið verulega í-

þyngjandi fyrir greinina.  Fyrir 

hver þúsund tonna rekstrarleyfi 

þarf að greiða um tvær milljónir 

króna á ári og þá fyrir 10.000 tonna 

leyfi samtals 20 milljónir króna.  

 

Geldstofn 

Það bætist við eitt nýtt ákvæði við 

frumvarpið við meðhöndlun al-

þingis sem hljóðar svo: ,,Ráðherra 

er heimilt að kveða í reglugerð á 

um skyldu til notkunar geldstofns í 

sjókvíaeldi“.  Hér er t.d. um sam-

bærilegt ákvæði og í norskum 

lögum um fiskeldi.  

Fiskeldisfrumvarpið sem var afgreitt á síðasta starfsdegi alþingis 

Fiskeldisfrumvarpið varð að lögum 

á síðasta starfsdegi alþingis þann 

16 maí. Það er margt jákvætt í 

frumvarpinu en mörgum finnst það 

þó of íþyngjandi fyrir greinina.  

http://www.althingi.is/altext/143/s/1271.html 

http://www.althingi.is/altext/143/s/1271.html
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Lög um fiskeldi sem samþykkt 

voru á alþingi á dögunum einfalda 

mjög umsóknarferli starfs- og 

rekstrarleyfa fiskeldisfyrirtækja. 

Eins verða kröfur til umhverfis-

rannsókna auknar og fyrirtæki í 

sjókvíaeldi munu nú greiða árgjald 

í umhverfissjóð sjókvíaeldis sem 

kosta mun rannsóknir tengdar um-

hverfisþáttum. Þetta er í samræmi 

við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-

innar, en þar segir að ríkisstjórnin 

muni beita sér fyrir endurskoðun á 

regluverki atvinnulífsins með ein-

földun og aukna skilvirkni að 

leiðarljósi. Og að ríkisstjórnin sé 

fylgjandi því að náttúruvernd og 

náttúrunýting fari saman. 

Samstaða er um það að miða skuli 

við ströngustu umhverfiskröfur í 

fyrirsjáanlegri uppbyggingu í fisk-

eldi. Meðal þess sem þarf að huga 

að er svokallað burðarþol;  hve 

mikið fiskeldi viðkomandi svæði 

þolir, án þess að skaða umhverfið. 

Skort hefur á rannsóknir í þessum 

efnum samhliða vexti í fiskeldi og 

hefur það haft hamlandi áhrif. Sú 

ákvörðun hefur því verið tekin að 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-

neytið geri ráðstafanir til þess að 

slíkar rannsóknir hefjist strax í 

sumar. Og að ráðuneytið tryggir 

kostun þeirra þar til umhverfis-

sjóður sjókvíaeldis er orðinn nægi-

lega burðugur.  Með þessu er 

leitast við að styðja við vöxt 

þessarar atvinnugreinar í sem 

mestri sátt við umhverfi. 

Fiskeldissvæði við Ísland hafa 

þegar verið skilgreind og er um 

takmarkaða auðlind að ræða. Við 

afmörkun svæðanna var gríðar-

stórum hluta strandlengjunnar 

lokað í því skyni að verja hana 

vegna göngu laxa í ár. 

Mikil tækifæri eru til staðar í fisk-

eldi og nú þegar hafa verið gefnar 

heimildir til að framleiða 42 

þúsund tonn. Þar af eru rekstrar-

leyfi fyrir laxfiskaeldi 12 þúsund 

tonna framleiðslu úr sjó á Vest-

fjörðum og 10 þúsund tonna fram-

leiðslu á Austfjörðum. Gangi á-

form eftir gæti eldi á fiski orðið 40 

til 50 þúsund tonn á næstu 10 til 15 

árum. Verðmætið gæti numið 30 til 

40 milljörðum króna á ári. 

Alls eru um 250 til 260  bein störf í 

fiskeldi í dag og mun væntanlega 

fjölga verulega á næstu árum. Fisk-

eldi hefur haft umtalsverð áhrif á 

suðurfjörðum Vestfjarða og hefur 

mikil uppbygging átt sér stað, 

meðal annars á Patreksfirði, Bíldu-

dal og í Tálknafirði.  Íbúafjölgun 

hefur orðið á suðurfjörðunum, eða 

um 5% milli áranna 2012 og 2014. 

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/

sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/

nr/8218 

Frétt frá ráðuneytinu: Byggt undir frekari vöxt fiskeldis 

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/nr/8218
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/nr/8218
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/nr/8218
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Stuttar fréttir   

 Stórhuga um humareldi á Íslandi. Tilraunir með humareldi eru hafnar hér á landi. Með því að rækta humar 

við jafnt hitastig má stytta vaxtartíma hans um rúmlega 70% miðað við það sem gerist í hafinu. Þrátt fyrir 

ýmis óleyst vandamál virðast góðir möguleikar á því að hægt verði að byggja upp slíkt eldi hér á landi á 

komandi árum, segir framkvæmdastjóri  Svinnu verkfræðistofu.  Humrar eru að eðlisfari mjög árásargjarnir 

og því þarf að hafa þá í aðskildum búrum (mbl.is, 27 maí). 

 Það er meira um humar, Rækta evrópskan humar í Sandgerði.  Hafin er ræktun á evrópskum humri í til-

raunarskyni í Sandgerði.  Á heimaslóðum getur hann orðið 60 sentimetrar og sex kíló en sláturþyngd hans 

verður aðeins brot af því hér á landi. Í apríl voru nokkur hundruð humrar fluttir til landsins sem svamla nú í 

upphituðum sjó í rannsóknarstöðinni í Sandgerði. Að þessari tilraun koma Svinna verkfræðistofa í samvinu 

við Rannsóknasetur Háskóla Íslands og Þekkingarsetur Háskóla Íslands í Sandgerði, auk tveggja erlendra 

fyrirtækja (Fréttablaðið, 2 júlí). 

 Hafrannsóknastofnun hefur hafið tilraunframleiðslu á hrognkelsum fyrir Fjæreyjarmarkað að sögn Agnar 

Steinarssonar.  Hrognkelsin á að nota til að éta laxalús af eldislaxi í sjókvíum í Færeyjum.  

 Þær breytingar hafa nú nú verið gerðar hjá Vaka að Benedikt Hálfdánarson hefur tekið við sem fram-

kvæmdastjóri af Hermanni Kristjánssyni.  Hermann mun einbeita sér að áframhaldandi þróun félagsins, 

stærri vöruþróunarverkefnum og samskiptum við lykilviðskiptavini.  Hjá Vaka starfa um 50 manns og er 

fyrritækið leiðandi í þróun á fiskeldisbúnaðar hér á landi og á heimsvísu (Morgunblaðið 5 júní). 

 Sérfræðingur í fiskeldi og meistari í crossfit. Benedikt Hálfdánarson, nýr framkvæmdastjóri Vaka fisk-

eldiskerfa, hefur starfað hjá fyrirtækinu í tuttugu ár. Hann æfir crossfit og er Íslandsmeistari öldunga í flokki 

45-50 ára í íþróttinni (visir.is, 23 júní).  

 Samfara ráðstefnu Landssambands fiskeldisstöðva Bleik framtíð var ársfundur sambandsins.   

Höskuldur Steinarsson var kostinn formaður stjórnar og meðstjórnendur eru; Jón Kjartan Jónsson, Jónas 

Jónasson, Kristján G. Jóakimsson og Árni Ólafsson. Í varastjórn eru: Sigurður Pétursson, Jóhann Geirsson og 

Benedikt Kristjánsson. 
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Í maí útgáfu Útvegsblaðsins er 

fjallaður um fiskeldi í grein undir 

heitinu ,,Fiskeldið verður ein 

styrkasta stoðin”. ,,Það er mikill 

misskilningur ef menn halda að á 

Vestfjörðum sé ekkert að gerast. Við 

höfum séð mikla fólksfjölgun á 

sunnanverðum Vestfjörðum 

undanfarin ár og hér hafa orðið 

mikil umskipti í rekstri sam-

félagsins,“ segir bæjarstjóri Vestur-

byggðar.  

 

Í Vesturbyggð er allt á uppleið og 

menn horfa björtum augum til fram-

tíðar. Þótt atvinnulíf sé kannski ein-

hæft er það öflugt og fiskeldi er að 

verða ein styrkasta stoðin. Fjármagn 

vantar sárlega til eftirlits með eld-

inu. Kvennastörf mættu vera fjöl-

breyttari. Bæjarstjóri Vesturbyggðar 

gagnrýnir einnig að flest fiskeldis-

fyrirtækin eru með höfuðstöðvar 

sínar á höfuðborgarsvæðinu enn sem 

komið er og við höfum gert miklar 

athugasemdir við það.  

 

Fjöldi greina eru í blaðinu sem til-

einkað er sjómannadeginum.  Allt 

blaðið er hægt að lesa á netinu á 

http://utvegsbladid.is/project/4-tolublad-

2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nú er hægt að sækja á netinu 

nýjustu útgáfu af Stafnbúa sem er 

blað nemenda í auðlindadeild Há-

skólans á Akureyri.  Eins og fyrri 

útgáfur Stafnbúa er þetta blað til 

mikils álistauka fyrir nemendur og 

ekki síst auðlindadeildina.  Í blaðinu 

er mest fjallað um sjávarútvegsmál, 

en einnig fiskeldi.  Ein greining 

fjallar um Tækifæri fyrir sameldi á 

Íslandi? Sameldi er fiskeldi og 

vatnaræktun á plöntum sameinað í 

eitt kerfi.   Jafnframt er grein undir 

heitinu Seyra nýtt til áburðar. 

Seyra er skítur sem skilinn hefur 

verið frá eldisvökvanum nánar til-

tekið hjá Silfurstjórnunni í Öxar-

firði. Hér er verið að skapa verð-

mæti úr úrgangi frá fiskeldi sem 

áburð í landbúnaði. Ef vel tekst til 

getur það sem hefur áður verið skil-

greint úrgangur sem fylgir oft á-

kveðinn kostnaður orðið að afurð 

sem hugsanlega getur gefið af sér 

tekjur í framtíðinni. 

http://issuu.com/asgeirjonsson/docs/

stafnbui_2014_web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í nýlegri árskýrslu Veiðimála-

stofnunar kemur m.a. fram:  

Í fiskeldi eru fólgin mikil tækifæri 

og þegar hafa þar skapast mörg at-

vinnutækifæri. Stór áform eru uppi í 

auknu sjókvíaeldi á laxi. Mikilvægt 

er að vandað sé til verka í þeirri 

atvinnugrein og mjög hröð upp-

bygging getur verið varasöm. Mikils 

er um vert að ná góðum tökum á 

þeirri starfsemi og finna út hversu 

mikið umfang sé ásættanlegt án þess 

að umhverfi og náttúrulegir stofnar 

skaðist. 

http://www.veidimal.is/Files/

Skra_0066732.pdf 

http://utvegsbladid.is/project/4-tolublad-2014/
http://utvegsbladid.is/project/4-tolublad-2014/
http://issuu.com/asgeirjonsson/docs/stafnbui_2014_web
http://issuu.com/asgeirjonsson/docs/stafnbui_2014_web
http://www.veidimal.is/Files/Skra_0066732.pdf
http://www.veidimal.is/Files/Skra_0066732.pdf
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Áframeldi á Íslandi 

Það hefur dregið úr áhuga á áfram-

eldi á þorski hér á landi.  Fyrir-

tækjum hefur fækkað og eru nú 

fimm starfandi og voru aðeins 

fönguð um 215 tonn af þorski árið 

2013. Árlega eða allt frá árinu 

2002 hefur verið úthlutað 500 

tonna aflaheimildum til áframeldis 

á þorski. Á þessu ári er síðasta út-

hlutun 500 tonna aflaheimilda til 

þorskeldis. Sú breyting hefur verið 

gerð í nýjum fiskveiðilögum að 

ráðherra á hverju ári er heimilt að 

ráðstafa aflamagni til áframeldis á 

þorski. 

 

Föngun á þorski í Noregi 

Á sama tíma og dregur úr föngun á 

þorski hér á landi eykst áhugi í 

Noregi. Á árinu 2013 fengu út-

gerðaraðilar sem fönguðu þorsk til 

geymslu í kvíum eða til áframeldis 

eitt tonn af fríkvóta á móti tonni 

sem þeir lögðu fram.  Samtals nam 

fríkvótinn 1.000 tonnum og voru 

því fönguð um 2.000 tonn á árinu 

2013. Nú hafa norsk stjórnvöld 

ákveðið að framlagið skulu nema 

4.000 tonn á árinu 2014 og ef þær 

heimildir eru nýttar af fullu getur 

aflinn numið 8.000 tonnum.  

 

Aðrar áherslur í Noregi  

Sú krafa er gerð að til að fá tonn á 

móti tonni þurfi að geyma fiskinn 

lifandi í kví í minnst eina viku. Nú  

hafa Norðmenn 12 móttökustöðvar 

og fjöldi dragnótarbáta stunda 

föngun á þorski. Yfirleitt er fiskur-

inn geymdur í kví í skamman tíma, 

en heimilt er að hafa hann án 

fóðrunar í fjórar vikur. Á Íslandi er 

allur fiskur sem er fangaður 

fóðraður í eldiskví í það minnsta 

nokkra mánuði.  

 

Rannsóknir og fræðsla 

Norðmenn hafa sett verulega fjár-

muni í þróun á föngun og áfram-

Föngun og áframeldi á þorski í Noregi og Íslandi 

http://www.regjeringen.no/pages/38727231/

StrategiLevendeLagringFisk100614.pdf 

Stuttar fréttir  

 Norðmenn eru mjög framarlega í fiskeldi en þar hefur laxalús valdið miklum búsifjum sem þeir telja sig hafa 

náð tökum á án þess að nota lyf.  Ketil Rykhus, dýralæknir og ráðgjafi Samtaka norskra fiskframleiðenda 

hvetur Íslendinga til að flýta sér hægt. „Ekki lenda í aðstæðum þar sem þörf verður fyrir lyf.“ Segir Rykhus 

(www.ruv.is, 1 maí). 

 Bæjarráð Vesturbyggðar mælir ekki með staðsetningu fiskeldis í Arnarfirði. Í bókun bæjarráðs er bent á, 

að þrátt fyrir að tillaga að matsáætlun sé í samræmi við stefnuuppdrátt nýtingaráætlunar sveitarfélaganna fyrir 

strandsvæði Arnarfjarðar frá júní 2013, þá hafa rækjusjómenn í Arnarfirði ekki staðfest þá áætlun og gerðu 

þeir formlega athugasemd við staðsetningu eldis í Borgarfirði, einum af innfjörðum Arnarfjarðar, á þeim for-

sendum að þar séu uppeldisstöðvar og veiðisvæði rækju (www.bb.is, 4 maí).  

 Sjókvíaeldi hefur verið mikið í umræðunni á undanförnum mánuðum. Það skal haft í huga að matfiskeldi á 

landi hefur verið umfangsmeira fram að þessu. Það eru tæp 3.000 tonn framleidd í kvíum m.v. slátrað magn 

árið 2013 og rúm 4.000 tonn í landi. Í landeldi er mest framleitt af bleikju og einnig laxi. Í kvíum er mesta 

framleitt af laxi, þorski, regnbogasilungi og bleikju.  

 Kvotinn.is kynnti sér starfsemi Íslandsbleikju í Grindavík, eldið sem er á Stað og vinnsluna í Grinda-

vík. Skrifuð var ítarleg grein um heimsóknina undir heitinu Með 6 milljónir fiska í eldi. Íslandsbleikja fram-

leiðir 2.000 til 2.400 tonn af bleikju árlega. Það er langleiðina í helmingur af öllu bleikjuframboði í heiminum 

og er Íslandsbleikja þar langstærst á sínu sviði. Fram kemur að þeir eru í samvinnu við Grindavíkurbæ vegna 

deiliskipulags á Stað vegna mögulegrar stækkunar þar. Samhliða því þarf að fara í leyfismálin. Það er því 

hægt að vaxa hægt og bítandi, en nauðsynlegt að fara varlega. Við höfum verið réttu megin í nokkur ár með 

reksturinn, en það er ljóst að erfitt er að hækka afurðaverð ytra ólíkt því sem gerist almennt með vöruverð á 

Íslandi (kvotinn.is, 11 júní). 

 

eldi á þorski og eru nú nokkur 

rannsóknaverkefni starfrækt. Þeir 

leggja einnig mikla áherslu á 

fræðslustarfsemi og hafa norsk 

stjórnvöld nú lagt til þess starfs 40 

milljónum króna. 

  

http://www.regjeringen.no/pages/38727231/StrategiLevendeLagringFisk100614.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38727231/StrategiLevendeLagringFisk100614.pdf
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Aukning í framleiðslu fiskeldis 

Á árinu 2008 voru framleidd um 

53 milljónir tonna (MT) í fiskeldi 

í heiminum.  Inn í þessum tölum 

er ekki sjávarþang en þar var 

framleiðslan tæp 15 MT.   Því er 

spáð að framleiðsla í fiskeldi 

verði komin upp í um 94 MT árið 

2030 og er þá ótalið sjávargróður.  

Gerðar voru nokkrar sviðsmyndir 

og spá þær allt frá 90 MT upp í 

116 MT. 

 

Stöðnun í fiskveiðum 

Á sama tíma er ekki gert ráð fyrir 

neinni aukningu í fiskveiðum og 

verði hún um 93 MT eins og 

undanfarin ár. Gerðar hafa verið 

nokkrar sviðsmyndir og sú bjart-

sýnasta spáir 106 MT. 

 

Aukning í skeldýrum 

Í magni er mesta framleiðsluaukn-

ingin í skeldýrum (mollusks) og 

karpategundum (carp). Heims-

framleiðsla í skeldýrategundum 

verður hugsanlega komin í um 25 

MT árið 20130, aukning um 10 

MT. Á Íslandi er lítil skeldýrarækt 

mest í kræklingi yfirleitt nokkrir 

tugir tonna á ári.  Fátt bendir til að 

mikil aukning muni vera í skel-

dýrarækt á Íslandi. 

 

Hekluborri á uppleið 

Því er spáð að heimsframleiðsla á 

hekluborra  eða beitarfiski 

(tilapia) fari úr 4,3 MT árið 2010 

upp í 7,3 MT árið 2030 og jafnvel 

upp í 9,2 MT. Fram að þessu 

hefur framleiðsla á hekluborra 

verið mjög lítil hér á landi og fátt 

sem bendir til þess að breyting 

verði á því á næstu árum. 

 

Hlutfallsleg aukning 

Það er ekki gert ráð fyrir mikilli 

breytingu á hlutfalli einstakra 

tegunda eða tegundaflokka. Þær 

tegundir sem skera sig úr eru 

rækja (shrimp) en hlutfall hennar 

eykst úr 7% í 9% og hekluborra 

sem fer úr 5% í 7% af heimsfram-

leiðslu.  

Spá um heimsframleiðsla í fiskeldi fyrir árið 2030 

http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf    

Heimsframleiðsla á fiskmeti (fiskeldi og fiskveiðar) og spá um framleiðslu 

fram til ársins 2030. 

Heimsframleiðsla í fiskeldi árið 2008 og spá um framleiðslu árið 2020 og 

2030 eftir tegundarhópum. 

http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf
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Stuttar fréttir   

 Ýtir fiskeldi undir jákvæða byggðaþróun? en 

þannig hljómar frétt á vefsíðu Matís. Árið 2012 

opnaði Matís starfsstöð á Patreksfirði sem þjónar 

sunnanverðum Vestfjörðum og Breiðafjarðarsvæð-

inu, en þar hefur vegur fiskeldis aukist jafnt og þétt á 

síðustu árum. Markmiðið með starfstöðvum Matís er 

að þjónusta nærsamfélagið og styrkja rannsóknir og 

þróun á sviði matvæla í heimabyggð. Á Patreksfirði 

er lögð áhersla á rannsóknir tengdu sjókvíaeldi og er 

ætlunin að stuðla þannig að framgangi og uppbygg-

ingu fiskeldis um land allt (Matis.is, 13 júní).  Sjá 

einnig myndband á vefsíðunni.  

 Nýlega var úthlutaði sjávarútvegs– og landbúnaðar-

ráðuneytið tólf styrkjum sem ætlað er að styðja við 

uppbyggingu verkefna á sviði sjávarútvegs og land-

búnaðar og öll eiga þau það sammerkt að stuðla að 

eflingu atvinnulífs og byggða.  Styrkir sem m.a. 

nýtast fiskeldi er samstarfsverkefni Versins, Há-

skólans á Hólum og Matís sem fékk 21 milljón 

krónur. Einnig fékk Iceaq ehf. 2 milljóna króna 

styrk til verkefnisins ræktun örþörunga í frárennsli 

frá fiskeldi (www.atvinnuvegaraduneyti.is/ frétt 2 

júlí). 

 Fyrirtækið Íslensk bláskel og sjávargróður er nú 

að koma undir sig fótunum á ný eftir mikið tjón í 

fyrra þegar að síldarbátur sleit ræktunarlínur hjá 

þeim. 30 tonn af skel töpuðust og markaðurinn í 

kjölfarið. Nú er starfsemin að ná sér á strik á ný eftir 

áfallið. Þeir fara vikulega út á sjó til að sækja bláskel 

úr ræktun sinni við Kiðey, eins þara og þang. Þetta 

góðmeti úr hafinu selja þeir á veitingahús og til 

heilsuvörufyrirtækja. Bláskelin er gríðarlega eftirsótt 

og fer nánast eingöngu á veitingahús. Þarann þurrka 

þeir og selja til veitingamanna og heildsala hér 

innanlands og erlendis (kvotinn.is, frétt 18 júní). 

 Í nýrri skýrslu Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 

Sameinuð þjóðanna (FAO) kemur fram að neysla á 

fiski í heiminum hafi aldrei verið meiri og að tæpur 

helmingur þeirra sjávarafurða sem neytt sé komi úr 

eldi. Í frétt í breska blaðinu The Guardian segir að 

árið 2011 hafi veiðst um 80 milljón tonn að villtum 

fiski og að heimsframleiðsla í eldi hafi farið í 90 

milljón tonn á sama tíma. Þar af voru um 24 

milljónir tonn ræktað sjávarplöntur og þang 

(fiskifrettir.is, 20 maí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laxaslátrun er hafin á Djúpavogi. Hún skapar um 15 

störf í plássinu. Eldið átti að verða einn af vaxtar-

broddum staðarins en varð sárabót vegna brotthvarfs 

útgerðarfélagsins Vísis. 

 

Djúpavogsbúum þykir blóðugt að horfa á eftir fjölda 

starfa til Grindavíkur en þeir eiga reyndar ýmis tromp 

á hendi. Á sama tíma og Vísir tilkynnti um breytingar 

voru bústnir eldislaxar að verða fulltíða í kvíum í 

Berufirði. Þar ætlar fiskeldi Austfjarða sér stóra hluti 

og nú eru fyrstu laxarnir komnir á land. 

 

„Þetta er fyrsta slátrun hjá okkur í Fiskeldi Austfjarða 

af þeim seiðum sem voru sett út 2012,“ segir Kristján 

Ingimarsson. „Þetta er nú ekki mikið sem er tekið 

núna í fyrsta kasti meðan við erum að slípa þetta, um 

80 tonn sem verða tekin núna í sumar. En svo fer allt 

á fullt í haust. Þetta er tiltölulega frumstætt til að 

byrja með en vonandi verðum við orðnir tækni-

væddari með þetta í haust.“ 

 

Fimm starfa í sjálfu eldinu í Berufirði og tíu til við-

bótar við vinnslu og pökkun í frystihúsinu í Djúpa-

vogi. Laxinn fer í fyrstu á innanlandsmarkað. Í kví-

unum er reyndar mest ræktað af regnbogasilungi. 

Hann fer til útflutnings og fæst gott verð. 

Í vor voru sett út 600 þúsund seiði. Þau verða komin í 

sláturstærð eftir sumarið 2015. Leyfið hljóðar upp á 8 

þúsund tonn og 3 þúsund til viðbótar í Fáskrúðsfirði 

og stefnt er á stækkun. 

 

Kristján segir að ef starfsmennirnir eig að ráða við 

þetta magn liggi fyrir að auka þurfi sjálfvirknina, 

„bæði í því að sækja fiskinn og vinna hann. Eins og 

þetta hefur þróast annars staðar þá eru tugir manna 

sem starfa við þetta og vonandi verður það raunin 

hérna líka.“ 

 

http://www.ruv.is/frett/laxaslatrun-er-hafin-a-djupavogi 

http://www.ruv.is/frett/laxaslatrun-er-hafin-a-djupavogi
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Fiskeldi Austfjarða í Berufirði 

Það hefur verið starfrækt sjókvíaeldi í Berufirði allt frá árinu 2002. Frá árinu 2012 hefur Fiskeldi Austfjarða 

verið með eldi á regnbogasilungi og laxi. Þeir hafa verið að auka eldið ár frá ári og nú í sumar hófst fyrsta 

slátrun á laxi sem settur var út í kvíar árið 2012. Gert er ráð fyrir að setja út um eina milljón 200-300 g regn-

bogasilungsseiði í sjókvíar í sumar.   

Guðmundur Gíslason, framkvæmdastjóri Fiskeldis 

Austfjarða með góða sveiflu . Á meðan hann sér 

um fóðrunina þarf ekki að kaupa dýra fóðrara ! Til 

vinstri á myndinni er Kristján Ingimarsson sem 

hefur starfað við sjókvíaeldið í Berufirði allt frá árinu 

2004. 

Eldissvæði Fiskeldis Austfjarða í Berufirði. Notaður er 40 ára gamall skuttogari sem fóðurprammi þar sem fóðrinu er dælt um 

plaströr út í eldiskvíar.  

Einn af þjónustubátum hjá Fiskeldi Austfjarða. 

Hraðbátur byggður úr plaströrum hjá Rán á Djúpa-

vogi. Í bakgrunn er skuttogarinn sem notaður er 

sem fóðurprammi og sjást fóðursílóin ofan á dekki 

skipsins.  

Hér er verið að losa regnbogasilungsseiði úr 

flutningabíl í flutningsgám um borð í Sigurrósu  

þjónustubát Fiskeldis Austfjarða í Berufirði.  Seið-

unum er keyrt með bíl frá Ísþór í Þorlákshöfn til 

Berufjarðar. Samtals var búið að flytja rúm 

500.000 seiði og gert er ráð fyrir að flytja annað 

eins seinna í sumar. 
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Ísþór er stærsta seiðaeldis-

stöðin hér á landi sem fram-

leiðir seiði laxfiska fyrir 

sjókvíaeldi. Í stöðinni eru 

framleidd seiði fyrir Fjarða-

lax og Fiskeldi Austfjarða. 

Á þessu ári er gert ráð fyrir 

að framleiðslan verði vel 

yfir 2 milljónir seiða.  Fram-

leiðslan hefur aukist jafnt og 

þétt á síðustu árum og er 

stefnt að því að framleiða 

um 6 milljónir seiða.  

 

Hjá Ísþór eru laxaseiðum 

dælt um 8 tommu rör úr 

seiðaeldisstöðinni í brunn-

bát í Þorlákshafnarhöfn.  

Hér er að öllum líkindum 

um að ræða lengstu flutn-

ingsleið um rör í heiminum, 

en vegalengdin er um 2 km. 

Þetta er að sjálfsögðu vel í 

anda heimsmeistarans 

Jónatans Þórðarsonar eldis-

stjóra.  

 

Það hefur tekið tíma að þróa 

þessa flutningsaðferð en nú 

eru þeir að ná góðum 

árangri með að flytja 300-

400 gramma seiði. 

 

Brunnbáturinn Papey hefur 

verið að flytja laxaseiði frá 

Ísþór til Fjarðalax í Arna-

firði.  Í sumar er gert ráð 

fyrir að flytja um eina 

milljón seiða í kvíar 

Fjarðarlax í Arnarfirði.  

Lengsti laxaseiðaflutningur í heimi um 8 tommu lögn 

Laxaseiðum dælt upp úr eldiskari hjá Ísþór í Þorlákshöfn og þeim síðan dælt um rör um borði 

í brunnbát í Þorlákshafnarhöfn.  

Eftir að laxaeiðin hafa farið um 2 km leið um 8 tommu rör renna þau um borð í brunnbátinn 

Papey.  Hér er verið að dæla 300-400 gramma laxaseiðum. 

                                                      

http://www.bbl.is/files/pdf/10.tbl.-_2014_vefur.pdf 

Þann 22 maí birtist grein í Búnaðarblað-

inu undir heitinu Fisk- og kræklinga-

eldi er stór búgrein í Danmörku. 

Danskir bændur eru framarlega í fisk-

eldi og þrátt fyrir smæð landsins og 

ekki beint ofgnótt áa og lækja þá er eldi 

í vatni í raun mjög stór búgrein í 

landinu, en í dag eru rúmlega 200 bú 

með ferskvatnseldi og um 20 bú með 

sjóeldi. Heildarframleiðsla búgreinar-

innar á ári hverju nemur um 45 þúsund  

tonnum. Algengasti eldisfiskurinn í 

Danmörku er regnbogasilungur, en hann 

getur bæði lifað í ferskvatni og sjó. Auk 

regnbogasilungsins er nokkuð bæði 

um urriðaeldi og bleikjueldi.  Þá er 

nokkuð um framleiðslu á ál.  

 

Kræklingaeldi er sú grein innan 

Vatnseldisbúgreinarinnar sem 

er í mestu vexti í Danmörku en 

framleiðslan á bláskel hefur aukist veru-

lega á síðustu árum og er nú um 2.000 

tonn. 

http://www.bbl.is/files/pdf/10.tbl.-_2014_vefur.pdf

