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 Samherji greiðir
sínum starfsmönnum
260.000 kr í
launauppbót í desember
 Vel heppnuð
ráðstefna og vinnufundur hjá Landsambandi fiskeldisstöðva
 Aukinn áhugi er á
nýbyggingum í
fiskeldi

Landssamband fiskeldisstöðva
stóð fyrir ráðstefnu og vinnufundi á Hólum í Hjaltadal daganna 13. - 14. október 2010.
Þema ráðstefnunnar voru heilbrigðismál, vöxtur eldisfiska og
kynbætur.
Flutt voru 17 erindi á ráðstefnunni og haldnir voru þrír
vinnufundir með 6 vinnuhópum þar sem 6-10 þátttakendur voru í hverjum hóp. Eftir
að hópavinnu var lokið voru
niðurstöður hópanna kynntar
fyrir öllum þátttakendum.
Samantekt af niðurstöðum
vinnufunda er að finna hér að
neðan.
Undir liðnum ,,Hvernig geta
fiskeldisstöðvar bætt forvarnir
og innra eftirlit?” kom fram að
aukin fræðsla starfsmanna
eldisstöðva og almenn vitund
um mikilvægi heilbrigðismála
er besta forvörnin til að draga
úr líkum á vanþrifum og sjúkdómum í fiski í eldisstöðvum. Í
forvarnarstarfinu þarf að hafa
reglur um kaup og flutning á
lifandi efniviði inn í eldisstöðina og fullvissa sig um að
heilbrigði dýranna eins og
mögulegt er áður en flutningur
er framkvæmdur. Tillaga kom
fram um að útbúa einfaldar
forvarnareglur á veggspjald í
samráði við dýralækni fisksjúkdóma.
Í sjókvíaeldi er mikilvægt að
leggja mikla áherslu á að
hreinsa reglulega upp dauðan
fisk, en rotnandi fiskur í botni
netpokans getur magnað upp

smit í kvínni. Einnig var bent á
að leggja þyrfti meiri áherslu
á að taka fyrr og oftar upp
fisk og senda til greiningar ef
afföll eru að aukast eða eru
óeðlileg.
Miðla þarf þekkingu á milli
eldisstöðva sem er t.d. hægt
að gera með að starfsmenn
fara í heimsókn í aðrar eldisstöðvar. Umræða var um
hvort það ætti að loka eldisstöðvum alfarið fyrir utanaðkomandi en skiptar skoðanir
voru um það. Bent var á að
þetta þyrfti að meta í hverju
tilviki og mikilvægt væri að
góð stjórn væri höfð á umgengni utanaðkomandi á
meðan á heimsókn stæði.
Hugmyndir voru um að hver
fiskeldisstöð væri með gæðahandbók sem miðast við
þarfir hverrar stöðvar fyrir sig
og að hún væri ítarleg og taki
á öllum þáttum er varða velferð fisksins. Mörg gæðakerfi
eru til fyrir fiskeldi og eitt
fiskeldisfyrirtæki er með ISOgæðakerfi. Hluti af forvarnarstarfinu getur verið í formi
aðkeyptrar þjónustu sem
felur í sér fræðslu, áhættugreiningu og koma á fyrirbyggjandi aðgerðum til að
draga úr líkum á að upp komi
heilsutengd vandamál í stöðinni.

Guðbergur Rúnarsson framkvæmdastjóri LF fremst og hluti
af ráðstefnugestum fyrir aftan.

Bernharð Laxdal, það nægir
ekki glærusjó, hér þarf einnig að
teikna til að boðskapurinn ná
fram.

Einn hópur kom með þá hugmynd að Landssamband fiskeldisstöðva kæmi á átaki
meðal félagsmanna um sjúkdómavarnir og innra eftirlit.

Slóð: http://lfh.is/documents/samantektHolar2010.pdf
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Hluti þátttakenda sem fóru að
skoða Hólalax.
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BETRI NÝTING VATNS Í BLEIKJUELDI
Í ný útgefinni skýrslu kemur
fram að vatnsþörf í fiskeldi
er óhemju mikil og það sem
endanlega takmarkar stærð
og framleiðslugetu fiskeldisstöðva er aðgengi að heitu
og köldu vatni. Markmið
verkefnisins var að prófa
ódýra og einfalda leið til
þess að draga úr vatnsnotkun í bleikjueldi. Í upphafi verkefnisins var gert var
ráð fyrir því að hægt væri að
nýta vatn í bleikjueldi fjórfalt
betur en nú er gert. Hins
vegar kom í ljós að það er
hægt að nýta vatnið sjöfalt
betur. Niðurstaða þessarar
rannsóknar er sú að hægt er
að framleiða í kringum sjö
sinnum meira af lífmassa í
fiskeldi á landi með því
vatnsmagni sem notað er í
dag. Markmiðum verkefnisins var því náð og gott
betur. Til þess að það sé
hægt þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga:
 Mjög mikilvægt er að
losa grugg sem fyrst úr





vatninu. Því er tromlusía
nauðsynlegur búnaður
og ber að sía allt vatnið
við hvern hring endurnýtingar. Í síunni ætti að
notast við 100 μm dúk
en hann hreinsar allar
agnir sem minnkað geta
virkni eldiskerfisins.
Nægur straumur verður
að vera í eldiskerjunum
og æskilegt er að vatnskiptahraði sé ekki minni
en 45 mínútur til að
tryggja sjálfhreinsun og
til að fullnægja súrefnisþörf fiska við mikla
þéttni.
Lífhreinsir er nauðsynlegur útbúnaður þegar
endurnýting er meiri en
0,03-0,05 L kg/mín.
Hann losar ammoníak úr
eldisvökvanum. Lífhreinsirinn sem notaður
var í þessari rannsókn
hefur sýnt sig að virkar
vel og einkaleyfi hefur
fengist á hönnun hans.

Mynd úr skýrslunni, þrívíddarteikning af öðru kerfinu sem notað
var í tilrauninni

Eitt af
mikilvægustu
verkefnum í eldi
laxfiska er að

Slóð: http://www.matis.is/media/matis/utgafa/26-10-1722-Orkusparnadur-i-fiskeldi-Lokaskyrsla.pdf

á nýrnaveiki-

NÝRNAVEIKI Í LAXFISKUM
Nýrnaveiki í laxfiskum er
afar erfið viðfangs og mikið
ríður á að hafa góðar greiningaraðferðir, þar sem
bakterían er yfirleitt búinn
að búa um sig í langan tíma
og mikill hluti hópsins hefur
smitast, þegar sjúkdómseinkenna verður fyrst vart.
Eitt af markmiðum AVS verkefnisins, sem unnið var á
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að
Keldum, var að prófa gildi
kjarnsýrugreininga og bera
saman við aðal greiningaraðferðina, pELISA, sem
nemur
mótefnavaka
bakteríunnar.
PCR próf sem þróað var í
verkefninu, snPCR, var sambærilegt að næmi, en
öruggara og ódýrara en
nPCR próf sem OIE mælir
með. Þá var notkun FTA

auka þekkingu

pappírs við einangrun kjarnsýra mjög til bóta þar sem
hún er einfaldari og ódýrari
en þær aðferðir sem mest
eru notaðar. Einnig er langtíma geymsla slíkra sýna
auðveld.
Niðurstöður snPCR og nPCR
greininga á nýrnasýnum úr
mikið sýktum laxahópi gáfu
svo til sama næmi og 94,4%
samsvörun. Þau greindu
færri, þó ekki marktækt
færri, jákvæð sýni í hópi
með virka sýkingu, en
pELISA. Flóknari og dýrari
PCR próf, s.k. qPCR og RTqPCR voru síðri greiningartæki og gáfu ekki jákvæðar
niðurstöður í hópi með virka
sýkingu fyrr en pELISA gildi
var orðið mjög hátt.

Hrognavökvi
og
tálknasýni
voru
prófuð
jafnframt
nýrnasýnum
og
reyndust ekki vera
heppileg sýni, hvorki
fyrir sjúkdómsgreiningu né kembileit.
N i ð ur st ö ður
úr
villtum fiski sýna að
birtingarmynd
smitsins er mjög
ólík því sem gerist í
eldishópi með virka
sýkingu. Smit í
urriða og bleikju,
sem ekki ganga til
sjávar, virðist vera
uppspretta smits í
vatnakerfum.

bakteríunni og
koma í veg fyrir
tjón af hennar
völdum

Sigríður Guðmundsdóttir heldur erindi
um nýrnaveiki á ráðstefnu LF á Hólum í
Hjaltadal.

Slóð: http://www.avs.is/frettir/nr/2034
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FJARÐALAX EHF.ER NÚ MEÐ
SJÓKVÍAELDI Í TÁLKNAFIRÐI
HVERJIR STANDA AÐ
FJARÐALAXI?
Fjarðalax ehf er nýtt
fyrirtæki, stofnað á árinu
2009. Fjarðalax er í eigu
North Landing LLC sem er
einn stærsti aðili í innflutningi, vinnslu og dreifinu á
ferskum laxi og laxaafurðum
á austurströnd Bandaríkjanna. North Landing býr
yfir mikilli þekkingu á heimsmarkaði með lax enda
starfað á þeim markaði frá
stofnun þess eða í yfir 20 ár.
North Landing er að þriðjungi í eigu Arnórs Björnssonar, sem stýrir fyrirtækinu,
en aðrir eigendur fyrirtækisins eru danskir. North
Landing er staðsett í Clifton í
New Jersey.
HVERS VEGNA SUNNANVERÐIR VESTFIRÐIR?
Aðeins er heimilt að ala laxfiska í sjó við Ísland á Vestfjörðum, Austfjörðum og í
Eyjafirði. Við teljum sunnanverða Vestfirði vera álitlegasta kostinn enda aðstæður þar góðar. Veðurfar
er ákjósanlegt, firðirnir eru
skjólgóðir og með hækkandi
hitastigi sjávar undanfarin ár
hafa aðstæður til sjókvíaeldis batnað. Á svæðinu býr
fólk með mikla reynslu og
þekkingu á fiskiðnaði og
tengdum verkefnum.

HVER ER FRAMTÍÐARSÝN
FJARÐALAX?
Fjarðalax hefur það að markmiði að koma á fót fyrirmyndar sjálfbæru laxeldisfyrirtæki sem framleiðir lax
með vistvænum hætti í sátt
og samlyndi við náttúruna
og samfélagið. Fjárbinding
Fjarðalax vegna þessa verkefnis er nú þegar orðin um
300 milljónir króna en
áætlanir gera ráð fyrir 1.000
milljón kr. fjárbindingu í
verkefninu.
Fjarðalax hefur nú þegar
aflað sér leyfa til að ala
3600 tonn af laxi í Patreksfirði, Tálknafirði og Arnarfirði. Allur búnaður Fjarðalax
er hinn fullkomnasti og
stuðst verður við ýtrustu
öryggiskröfur og verkferla.
Fjarðalax mun selja allar
sínar afurðir beint til Bandaríkjanna og fyrirtækið hyggst
framleiða náttúrulegar
afurðir fyrir hinn sértæka
bandaríska markað með
lífrænt ræktaðar afurðir
(„naturally raised products“).
Aðgengi að Ameríkumarkaði
teljum við algera lykilforsendu laxeldis á Íslandi og
þar hefur móðurfélag Fjarðalax bæði sterka stöðu og
þekkingu.
Fjarðalax

er

tilbúið

kaupendur í Bandaríkjunum að allri sinni
framleiðslu.

Slóð: www.fjardalax.is

Stefnt er að því að laxeldið
geti skilað af sér allt að
10.000 tonna ársframleiðslu árið 2017, fáist til
þess tilskilin leyfi hjá
stjórnvöldum.
Fjarðalax verður vestfirskt
fyrirtæki sem skapa mun
atvinnu í heimabyggð.
HVER ER STAÐAN NÚ?
Fjarðalax er nú
með
200.000 laxa í sjókvíum í
Tálknafirði. Unnið er að
undirbúningi að sjósetningu næstu kynslóðar í
Arnarfirði á vormánuðum
2011. Yfir ein milljón seiða
er nú í seiðastöð Ísþórs í
Þorlákshöfn.

Hér sést hluti af eldiskví Fjarðalax.

Hluti starfsmanna hjá Fjarðalax.

með

UMHVERFI Í BLEIKJUELDI SKIPTIR MIKLU
Umhverfisþættir sem rannsakaðir voru í AVS verkefninu „Skilgreining á kjöreldisaðstæðum í bleikjueldi“
höfðu umtalsverð áhrif á
vöxt og viðgang bleikju í eldi.
Hitastig við seiðaeldi var
rannsakað ásamt áhrif ljóss
og seltu.
Lokið
er
rannsókn
(Skilgreining á kjöreldisferlum í bleikjueldi) þar sem
unnið var með mikilvæga
umhverfisþætti í bleikjueldi.

Markmiðið var að skilgreina
hvernig hægt væri að beita
umhverfisþáttum til þess að
auka framleiðni. Bleikjueldi
fer einkum fram í kerum á
landi. Í strandeldi má hafa
áhrif á þætti eins og eldishita, seltustig og ljóslotu á
öllum stigum eldisins. Aðstæður eru þó misjafnar
eins og eldisstöðvarnar eru
margar. Unnið var með
hvern þessara þátta fyrir sig,
þ.e. eldishita, ljóslotu og
seltustig.
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Þeir umhverfisþættir sem
rannsakaðir voru höfðu
umtalsverð áhrif á vöxt og
viðgang bleikju. Hægt er að
ná fram umtalsverðri
vaxtaraukningu með því að
ala bleikju við háan hita
(14-15 °C) á seiðastigi.
Eftir 6 mánaða eldi var
bleikja við 15°C, 44 og
78% þyngri en bleikjur sem
aldar höfðu verið við 12
eða 9 °C. .... ..........

Snorri Gunnarsson heldur erindi á
ráðstefnu LF á Hólum í Hjaltadal.

Slóð: http://www.avs.is/frettir/2010/10/04/nr/2031
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