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Tímasetning og staður
Fyrsta ráðstefna Landssambands fiskeldisstöðva um
miðlun þekkingar til fiskeldismanna verður haldinn
á Hólum í Hjaltadal dagana
13. og 14. október 2010.
Almennt um skipulagningu
Erindi: Á næstu síðu er að
finna yfirlit yfir erindi.
Ætlast er til þess að fyrirlesarar hafi eftirfarandi
atriði í huga:
 Fyrirlestrarnir eiga að
gefa aðgengilegt yfirlit
um viðfangsefnið á
almennu máli.
 Fjalla á um niðurstöður
verkefna án þess að
fara út í smáatriði í aðferðafræði.
 Fara vandlega yfir það
hvernig fiskeldismenn
geta hagnýtt niðurstöður
verkefnisins og hvernig
þær geta bætt rekstur
og afkomu fiskeldsstöðva.

Hópvinna:
Þátttakendum
verður skipt niður í 5-10
manna hópa. Í hópavinnu
verður eftirfarandi tekið
fyrir:
 Umræða um það sem
fram kom í erindum og
hvernig hægt er að nýta
niðurstöðurnar.
 Þörf á áframhaldandi
vinnu eða nýjum verkefnum.
 Markmið með hópvinnunni er einnig að
menn miðli af sinni
reynslu
til
annarra
þannig að fiskeldismenn
geti lært hver af öðrum.
Ritarar í hverjum hóp taka
saman niðurstöður hópa til
frekari vinnslu.
Kynning á niðurstöðum
hópvinnu:
Allir hóparnir
koma saman og hver hópur
kynnir sínar niðurstöður.
Almennar umræður um
niðurstöður og tillögur og
hvernig best er að koma
þeim í framkvæmd.
Kynning og birting: Eftir að
ráðstefnu líkur munu starfsmenn
hennar
útbúa
greinargerð sem byggir á
niðurstöðum vinnufunda. Í
greinargerðinni
verður
almenn lýsinga á því sem
kom fram á vinnufundum,
niðurstöður og tillögur um
verkefni. Stjórn Landssambands fiskeldisstöðva mun
síðan fjalla um tillögurnar
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Skráning, gisting og
matur
Gisting
Gist verður á Hólum í
Hjaltadal. Verð fyrir eins
manns herbergi án baðs
er 5.900 kr og 9.900 kr
fyrir eins manns herbergi
með baði.
Matur
Matur og kaffi eru á
7.390 kr. Í því felst kvöldverður (2.500 kr.) ,
morgunmatur (990 kr.),
bleikja í hádegisverð
(1.800 kr.) og kaffi með
meðlæti þrisvar sinnum
(2.100 kr.).
Skráning
Hafið samband við Elísabet Jónsdóttir hjá Landssambandi fiskeldisstöðva
í síma 5910350 eða
sendið henni tölvupóst
(elisabet@sf.is).

og
skilgreina
framkvæmdaráætlun fyrir þau
verkefni sem falla undir
verksvið félagsins. Greinargerðin og erindi verða birt á
vef Landssambands fiskeldisstöðva.
Slóð: www.lf.is
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DAGSKRÁ RÁÐSTEFNU LANDSAMBANDS
FISKELDISSTÖÐVA, 13.-14. OKTÓBER 2010
Fyrri dagur, 13. október
13.00
14:00

Aðalfundur Landssambands fiskeldisstöðva
Setning ráðstefnu, rektor Hólaskóla

Þema: Heilbrigðismál, stjórnsýslan og þjónusta
14:10 Heilbrigðismál í íslensku fiskeldi og hlutverk dýralæknis
fisksjúkdóma, Gísli Jónsson
14.30 Þjónustuhlutverk rannsóknadeildar fisksjúkdóma að Keldum,
Árni Kristmundsson
14:45 Forvarnir í fiskeldi og innra eftirlit, Bernharð Laxdal
15.00 Hópavinna (þátttakendum skipt tilviljunarkennt í hópa)
Viðfangsefni (takið fyrir það sem þið teljið mikilvægast – ekki
er þörf að klára allar
spurningarnar):
 Er þörf að bæta fræðslu innan fisksjúkdóma og ef svo
er hver á að sjá um hana?
 Hvernig getur hið opinbera bætt forvarnir og eftirlit
með fiskeldisstöðvum?
 Er þörf á því að auka kröfur í lögum og reglugerðum er
varðar fisksjúkdóma og sjúkdómavarnir?
 Hvernig geta fiskeldisstöðvar bætt forvarnir og innra
eftirlit?
15.30 Kaffi
16.00 Kynning á niðurstöðum hópa
Þema: Heilbrigðismál og rannsóknir
16:30 Nýrnaveiki í laxfiskum, Sigríður Guðmundsdóttir
16:50 Helstu ástæður affalla á þorski í sjókvíum, Árni Kristmunds
son
17:10 Forvarnir á fyrstu stigum eldis sjávarfiska, Jónína Jóhanns
dóttir
17:30 Hópavinna - Skipt í eftirfarandi hópa:
Hópur 1: Starfsmenn sem vinna við eldi laxfiska.
Hópur 2: Starfsmenn sem vinna við sjókvíaeldi.
Hópur 3: Starfsmenn sem vinna við eldi lirfa sjávarfiska.
Viðfangsefni:
 Umræða um það sem kom fram í erindinu.
 Hvernig hægt er að nýta niðurstöður verkefnisins?
 Er þörf á áframhaldandi rannsóknum eða nýju
rannsóknaverkefni – Hver á þá að hafa frumkvæðið að koma þeim í framkvæmd?
18:00 Matur
Þema: Kynning á samstarfsverkefnum og kynningarferðum
19:30 Northcharr og önnur erlend samstarfsverkefni, Helgi Thorarensen
19:50 Ferð til Svíþjóðar til að kynnast bleikjueldi, Gunnar Örn
Kristjánsson
20:10 Skoðunarferð bleikjueldismanna til Evrópu - Hvað getum við
lært af regnbogasilungseldi í Evrópu? Sveinbjörn Oddsson
20:30 Almennar umræður
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Seinni dagur, 14. október
Þema: Heilbrigðismál (framhald)
08:30 Kynning á niðurstöðum hópa
09:00 Almennar umræður um heilbrigðismál í íslensku fiskeldi
Þema: Þættir sem hafa áhrif á vöxt eldisfiska
09:30 Yfirlitserindi um vöxt, Helgi Thorarensen
09:50 Kaffi
Þema: Þættir sem hafa áhrif á vöxt eldisfiska (framhald)
10:20 Fóður og fóðrun fyrir bleikju, Jón Árnason
10:40 Áhrif umhverfisþátta á vöxt bleikju, Snorri Gunnarsson
11:00 Hlé
11:10 Vaxtargeta eldisþorsks, Agnar Steinarsson
11:30 Áhrif ljósastýringar á þorsk, Rannveig Björnsdóttir
11:50 Matur

Hólalax

13:00 Hópvinna - Skipt í eftirfarandi hópa:
Hópur 1: Starfsmenn sem vinna við eldi laxfiska.
Hópur 2: Starfsmenn sem vinna við þorskeldi.
Hópur 3: Starfsmenn sem vinna við aðrar eldistegundir.
Viðfangsefni:
 Umræða um það sem kom fram í erindinu og
hvernig hægt er að nýta niðurstöður verkefnisins?
 Er þörf á áframhaldandi rannsóknum eða nýju
rannsóknaverkefni – Hver á þá að hafa frumkvæðið að koma þeim í framkvæmd?
 (Hópur 3 sem fjallar um aðrar eldistegundir tekur
fyrir hvernig hægt er að nýta rannsóknaniðurstöður
þessara verkefna fyrir sína tegund).
13:30

Landssamband fiskeldis-stöðva
stefnir að því að halda árlega
ráðstefnu og vinnufundi með það
að markmiði:
 Miðla niðurstöðum
rannsóknaverkefna til
greinarinnar.
 Skapa vettvang fyrir samskipti
milli vísindamanna og
fiskeldismanna.
 Skilgreina verkefni sem geta
nýst við þróun fiskeldis á
Íslandi.

Kynning á niðurstöðum hópa

Þema: Kynbætur
14:00 Bleikjukynbætur, Einar Svavarsson
14:20 Kynbótaverkefni á þorski, Theodór Kristjánsson
14:40 Almennar umræður um kynbætur
 Eru réttar áherslur í þessum verkefnum?
15:00
15:30

Kaffi
Skoðunarferð í Hólalax
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ÞORSKELDISKVÓTAVERKEFNI HAFRANNSÓKNATOFNUNNAR
- VINNUFUNDUR Á TÁLKNAFIRÐI
Dagana 21.- 22. september 2010 var haldinn
vinnufundur í Þorskeldiskvótaverkefni Hafrannsóknastofnunnar. Fundurinn var haldinn í Hópinu í
Tálknafirði og mættu um
25 manns. Á fundinn var
boðið starfsmönnum fyrirtækja sem eru með þorskeldi og einnig sérfræðingum sem héldu erindi.
Vinnufundurinn hófst klukkan 13:00 á þriðjudeginum og fyrst voru
kynnt þrjú erindi um föngun þorsks:
 Aðlögun og gildrun

þorsks

 Dragnótaveiðar á stórum
bát

 Föngun, aðlögun og

stærðarflokkun hjá HG.

Á þessum vinnufundi var
megin áhersla lögð á fóður
og fóðrun þorsks og voru
eftirfarandi erindi haldin:
 Fóður fyrir áframeldisþorsk

 Framkvæmd fóðrunar
 Fóðurstuðull
Eftir hádegi á miðvikudag
voru flutt erindi sem
tengjast afföllum og eftirliti
og voru þrjú erindi haldin:

 Afföll á þorski í áframeldi Hluti þátttakenda í Hópinu á Tálkna Hönnun og notkun dauð- firði.
fiskaháfs

 Skarfurinn og áframeldi
á þorski

 Votfóður fyrir þorsk í
áframeldi

 Grunnpælingar í fóðrun
 Fóðurmagn og tíðni
fóðrunar

Í lok vinnufundarins var
síðan farið og skoðað
þorskeldi hjá Þoroddi og

laxeldi hjá Fjarðalaxi.

Slóð: www.sjavarutvegur.is/thorskeldi/index.htm

Kví sem er 160 metrar í ummál hjá
Fjarðalaxi.

SJÁVARÚTVEGSRÁÐSTEFNAN 2010—HAFSJÓR TÆKIFÆRA
Góð aðsókn
voru oft rúmlega 160
heimilt að koma með
Tæplega 30 erindi voru
manns í þeim málstofum. tillögur um efnistök.
flutt á Sjávarútvegsráðstefnunni 2010 - Hafsjór
Næsta ráðstefna
Erindi á vefnum
tækifæra á Grand Hótel
Ákveðið hefur verið að
Nú er hægt að sækja öll
Reykjavík dagana 6.-7.
halda Sjávarútvegsráðerindin á vef ráðseptember. Á ráðstefnuna 2011 fimmtustefnunnar undir liðnum
stefnuna voru skráðir
daginn 13. október og
dagskrá. Að þessu sinni Séð yfir stærstan hluta ráðstefnusalar á
rúmlega 314 þátttakföstudaginn 14. október
var aðeins eitt erindi sem Grand Hótel Reykjavík.
endur. Flestir voru ráðá Grand Hótel í Reykjavík. fjallaði beint um fiskeldi
stefnugestir rúmlega 250 Það er nú verkefni
en það flutti Jón Kjartan
í sameiginlegum sal fyrir
stjórnar félagsins að áJónsson formaður Landhádegi á mánudegkveða efnistök fyrir
sambands fiskeldisinum. Eftir hádegi var
Sjávarútvegsráðstefnuna
stöðva. Mörg erindanna
ráðstefnusalnum skipt í
2011. Öllum er þó
tengjast þó fiskeldi eins
tvo hluta. Mikill áhugi var
og sjávarútvegi almennt.
á markaðstengdu efni og Slóð: www.sjavarutvegsradstefnan.is

AVS SJÓÐURINN ÖFLUGUR
STUÐNINGSAÐILI FISKELDIS
Undanfarin ár hefur AVS
sjóðurinn styrkt fjölda
rannsókna– og
þróunarverkefna í
fiskeldi. Niðurstöður
margra þessa verkefna
hafa verið kynnt á vef
sjóðsins. Á undanförnum
þremur mánuðum hafa
eftirfarandi verkefni fengið kynningu á vef sjóðsins:
 Bein markaðssókn á

STARFSSKÝRSLA
MATVÆLASTOFNUNAR

Jón Bjarnason, sjávarútvegsráðherra
setur ráðstefnuna.

bleikju 2007 2009
 Plöntumjöl í
stað fiskimjöls
í fóðri bleikju
 Bætt frjóvgun
lúðuhrogna
 Áhrif fóðrunartíðni og þéttleika á ung
þorskseiði.

Starfsskýrsla Matvælastofnunnar
gefur gott yfirlit yfir starfsemi stofnunnar á árinu 2009. Í henni er m.a. að
finna styttri útgáfu af árskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma (bls. 74-77).

Slóð: www.avs.is

Slóð: www.mast.is/Uploads/document/arsskyrsla/starfsskyrslaMAST2009vef.pdf
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