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Stofnendur Strandbúnaðar eru 13 
fyrirtæki og samtök:  
• Sjávarútvegsþjónustan ehf. 
• Arctic Sea Farm hf.
• Keynatura ehf.
• Matís ohf. 
• Fóðurverksmiðjan Laxá hf.
• Rorum ehf.
• Egersund Island ehf.
• Efla hf.
• SKELRÆKT, félagasamtök
• Menja ehf.
• Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.
• Sjávareldi ehf. 
• Stofnfiskur hf.
Gert ráð fyrir að fá fleiri hluthafa 
fyrir aðalfund félagsins sem verður 
í tengslum við ráðstefnuna.

Strandbúnaður

Strandbúnaður, ráðstefna 
fyrir fiskeldi, skeldýra- og 

þörungarækt. Hlutverk vett-
vangsins er að stuðla að faglegri 
og fræðandi umfjöllun um 
strandbúnað og styðja þannig 
við menntun, rannsóknir, 
þróun og stefnumótun.   Fyrsta 
verkefni Strandbúnaðar er að 
halda ráðstefnu á Grand Hótel 
í Reykjavík dagana 13. – 14. 
mars 2017.  Áður var gert ráð 
fyrir að vera með ráðstefnuna 
seinnihluta febrúar, en henni 
hefur verið seinkað af ýmsum 
ástæðum. 
Strandbúnaður er samheiti yfir 
atvinnugreinar sem tengjast 
nýtingu land- og/eða sjávargæða 
í og við  strandlengju landsins, 
hvort sem um ræktun eða eldi er 
að ræða.

Hugmyndin
Hugmyndin er að skapa vettvang 
allra þeirra sem koma að strand-
búnaði á Íslandi. Innan þessa 
hóps eru þeir sem starfa við 
þörungarækt, skeldýrarækt, 
seiðaeldi, matfiskeldi, 
sölu og markaðssetningu, 
fóðurframleiðendur, tækja-
framleiðendur og aðrir 
þjónustuaðilar,  rannsóknastofna-
nir, menntastofnanir, ráðuneyti 
og stofnanir þeirra. Það hefur 
verið vöntun á vettvangi fyrir 

alla þá er tengjast strandbúnaði. 
Vöntun á hlutlausum vettvangi 
þar sem fólki gefst tækifæri á að 
hittast og mynda tengsl.
Samstarfsvettvangurinn er ekki 
hagsmunasamtök einstakra hópa 
og vinnur ekki að hagsmuna-
gæslu. Vettvangurinn mun m.a. 
haldaárlega ráðstefnu og þar 
verður Sjávarútvegsráðstefnan 
höfð til fyrirmyndar.

Árleg ráðstefna
Vettvangurinn mun halda 
ráðstefnu í mars á hverju ári 
til að ná saman á einum stað 
þversneið af greininni til að 
vinna að framförum og sókn. 
Ráðstefnan er vettvangur 
þar sem menn hittast, styrkja 
sambönd og samstarf í greininni. 
Á ráðstefnunni er fjallað 
um mikilvæg viðfangsefni á 
sviði fiskeldis, skeldýra- og 
þörungaræktar og vonast er til að 
hún verði uppspretta hugmynda 
og hvatning til góðra verka.  Í 
aðdraganda eða í lok ráðstefnu  
er gert ráð fyrir að halda 
aðalfundi samtaka, námskeið, 
kynningafundi og fá þannig 
fjölda manns innan greinarinnar 
á Strandbúnaðarvikuna.

valdimar@sjavarutvegur.is

Sérkenni íslensks lagareldis 
er að hér hafa verið margar 

eldistegundir og ekki minnst 
margar eldisaðferðir. Íslendingar 
hafa verð umfangsmiklir 
framleiðendur laxagönguseiða til 
sleppinga í veiðivötn í samanburði 
við okkar nágrannalönd. Það 
hefur náðst ævintýralegur árangur 
við sleppingar á laxagönguseiðum 
í veiðivötn þar sem náttúruleg 
laxveiði hefur verið lítil. Ein af 
þessum ám er Ytri Rangá og 
vesturbakki Hólsár en þar hefur 
mesta laxveiði verið hér á landi 
til fjölda ára.  Einn af þeim sem 
hefur tekið þátt í þessu ævintýri 
er Jón Guðjónsson sem sér um 
um seiðaeldi og sleppingar seiða 
í Ytri Rangá og vesturbakka 
Hvolsá. Fiskeldisfréttir 
fjalla um Veiðifélagið Ytri 
Rangá og vesturbakka 
Holsá á blaðsíðum 3-7.
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Starfshópur um stefnumótun í fiskeldi
(fréttatilkunning frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið frá 2. 

desember)
Fiskeldi er ört vaxandi atvinnugrein og mikilvægt er að skilyrði og umgjörð 
um greinina séu eins og best verður á kosið og í sem mestri sátt við umhverfið. 
Í því augnamiði hefur verið skipaður starfshópur sem skal vinna við heildar 
stefnumótun fyrir fiskeldi á Íslandi og skal hann ljúka vinnu sinni eigi síðar en 30. 
júní 2017. 
Stefnumótun er nú sérstaklega brýn vegna hins hraða vaxtar greinarinnar. Í 
henni þarf m.a. að horfa til stjórnsýslu og rannsókna, almennra starfsskilyrða 
greinarinnar, umhverfismála, hættu á erfðablöndun við villta stofna, sjúkdóma 
og sníkjudýra,  menntunarmála, gjaldtöku, markaðsmála og efnahagslegrar 
þýðingar fyrir þjóðarbúið. Verður þetta skoðað bæði út frá eldi í sjó og á landi.

Starfshópur um stefnumótun í fiskeldi
• Baldur P. Erlingsson formaður, skipaður af atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti
• Sigurbjörg Sæmundsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti
• Guðmundur Gíslason, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstöðva
• Kjartan Ólafsson, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstöðva
• Óðinn Sigþórsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga
• Bryndís Björnsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Í stjórn Strandbúnaðar sitja eftirtaldir:
• Arnljótur Bjarki Bergsson, Matís sem fulltrúi frá stofnunum
• Elvar Árni Lund, SKELRÆKT, samtök skelræktenda sem fulltrúi skelræktenda
• Halla Jónsdóttir, Keynatura ehf. sem fulltrúi frá þörungaframleiðendum
• Höskuldur Steinarsson, Landssamband fiskeldisstöðva sem fulltrúi 

fiskeldisfyrirtækja
• Jónas Jónasson, Stofnfiski sem fulltrúi fiskeldisfyrirtækja
• Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan ehf. sem fulltrúi 

þjónustufyrirtækja

Stjórn
Við val á stjórn félagsins er leitast 
við að hún endurspegli sem 
best starfsemi strandbúnaðar.  
Einn fulltrúi verði frá 
þjónustufyrirtækjum, einn 
frá opinberri stofnun, tveir 
frá fiskeldisfyrirtækjum, einn 
frá skeldýrarækt og einn frá 
þörungaræktendum.  
Enginn situr samfellt lengur en 
tvö ár í stjórn Starandbúnaðar.  
Það er gert til að tryggja að 
sjónarmið sem flestra innan 
greinarinnar nái fram og stöðugt 
komi inn aðilar með nýjar 
hugmyndir og tengingar. 

Efnistök næstu ráðstefnu
Stjórn Strandbúnaðar ákveður 
efnistök á ráðstefnunni hverju 
sinni. Ákveðið hefur verið að taka 
fyrir eftirfarandi þema og drög af 
heit málstofa eru eftirfarandi:
• Strandbúnaður 

(opnunarmálstofa)
• Framtíð bleikjueldis á Íslandi
• Þörungarækt og nýting 

þörunga
• Ræktun bláskeljar
• Menntun í strandbúnaði
• Umhverfismál  í sjókvíaeldi - 

áskoranir og lausnir
• Vaxtarsprotar strandbúnaðar
• Samantekt úr málstofum

Miðlun upplýsinga
Í byrjun næsta árs mun 
Strandbúnaður opna vefsíðu þar 
sem upplýsingum um ráðstefnuna 

og öðrum efni verður miðlað. 
Jafnframt munum við senda 
fréttabréf til fjölda manns þar 
sem efnistök ráðstefnunnar og 
margt fleira er tengist starfsemi 
Strandbúnaðar verður kynnt.

Fimmtudagur FH Aðalfundir, kynningar, námskeið o.fl.
EH Ráðstefnan Strandbúnaður

Föstudagur FH Ráðstefnan Strandbúnaður
EH Aðalfundir, kynningar, námskeið o.fl.

Umhverfismat, leyfi og kærur
Umhverfisstofnun hefur veitt 
fiskeldisfyrirtækinu Háafelli ehf., 
Hnífsdal, starfsleyfi fyrir sjókvíaeldi í 
innanverðu Ísafjarðardjúpi. Leyfið veitir 
heimild til að framleiða allt að 6.800 
tonn af regnbogasilungi og 200 tonn af 
þorski á ársgrundvelli (ust.is, 23. nóv.).

Landssamband veiðifélaga hefur 
kært útgáfu starfsleyfis sem 
Umhverfisstofnun veitti Háafelli 
ehf. til framleiðslu á 6.800 tonnum 
af regnbogasilungi og 200 tonnum 
af þorski i sjókvíum við innanvert 
Ísafjarðardjúp. Í kærunni til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála er farið fram á að 
starfsleyfið verði fellt úr gildi þar sem 
óheimilt sé að starfrækja sjókvíaeldi á 
þessu svæði (angling.is, 13. des.). 

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu 
að starfsleyfi fyrir Arctic Sea Farm hf. 
til framleiðslu á allt að 4.000 tonnum 
á ári af regnbogasilungi eða laxi í 
Dýrafirði í sveitarfélaginu Ísafirði. 
Arctic Sea Farm hf. er þegar með 2.000 
tonna leyfi í Dýrafirði og er því að 
sækja um stækkun (ust.is, 9. nóv.).

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun 
um að framleiðsla Laxa fiskeldis ehf. 
á allt að 500 tonnum af laxaseiðum á 
ári í Þorlákshöfn skuli ekki háð mati á 
umhverfisáhrifum (skipulag.is, 4. ág.). 

Allt að 6.800 tonna framleiðsla á laxi í 
sjókvíum í Ísafjarðardjúpi.  Háafell ehf. 
hefur lagt fram frummatsskýrslu um 
mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar 
framkvæmdar. Kynningartími stendur 
frá 12. desember til 23. janúar 2017.

Staðsetningar sjókvía Arctic Sea Farm hf. í Dýrafirði.
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Við erum með:
Alla almenna pípulagninga- og raflagnaþjónustu,
dæluviðgerðir, köfunarþjónustu og ráðgjöf fyrir fiskeldið.

Við flytjum inn:
Hreinsitromlur - Ljós í kvíar og í eldiskör - Fóðurmyndavélar
Ljósnema fyrir kvíar.

Annað:
Önnumst flestar uppsetningar og viðhald fyrir fiskeldið.

Heildarlausnir fyrir fiskeldið!

www.eldi.isS: 895-3556  824-3410  612-5552

www.eldi.isS: 895-3556  824-3410  612-5552

 Bakkastíg 16 | 260 Njarðvík

 Sími 895 3556 | 824 3410 | 612 5552 | 899 6345 

www.eldi.is | eldi@eldi.is

Markmið okkar er að hámarka nýtni og auka sparnað í rekstri

Framleiðsla Eldislausna: 
Loftarar - Endurnýtingarloftarar - Súrefniskútar - Súrefnisstýringar - Dælustýringar - Ljósastýringar - Fóðurstýringar - Iðnstýringar
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Oxy Clever

Veiðifélag Ytri Rangár og vesturbakka 
Hólsár

Það hefur lítið farið fyrir 
umfjöllum á ævintýralegri 

uppbyggingu hafbeitar á laxi til 
stangveiði í fjölmörgum veiðivötn 
hér á landi á síðustu tveimur 
áratugum. Hér er yfirleitt um að 
ræða veiðivötn þar sem engin eða 
lítil framleiðsla er á náttúrulegum 
laxi og tekjur eigenda því mjög 
takmarkaðar.  Ein af þessum 
laxveiðiám er Ytri Rangá og 
vesturbakki Hólsá en þar hefur 
mesta laxveiðin verið undanfarin 
ár á Íslandi.  Öll seiði Veiðifélags 
Ytri Rangár og vesturbakka Hólsár 
eru nú framleidd í seiðaeldisstöð 
sem staðsett er á Húsafelli í 
Borgarfirði.

Jón Guðjónsson stjórnar seiða-
eldinu á Húsafelli og sér jafnframt 
um sleppitjarnir í Ytri Rangá og 
vesturbakka Hólsár (mynd 1).  
Hann hóf störf hjá fyrirtækinu 
um haustið 2002 og ætlunin var 
að starfa í stöðinni í tvo mánuði 
og fara síðan til Noregs og vinna 
þar við fiskeldi, en lítið var úr 
þeim áformum.  Jón hefur nú 
starfað í fjórtán ár hjá fyrirtækinu 
og hefur mikla reynslu af 
framleiðslu gönguseiða.

Seiðaeldisstöðin á Húsafelli
Veiðifélag Ytri Rangár og 
vesturbakka Hólsár er nú með 
eina seiðaeldisstöð að Húsafelli í 
Borgarfirði (mynd 2) en var áður 
einnig með seiðaeldisstöð að 
Laxeyri sem er þar skammt frá 
(mynd 3).  Starfsemin á Laxeyri 
var aflögð á síðasta ári en þar voru 
aðallega framleidd gönguseiði 
fyrir fjölmargar laxveiðiár með 
náttúrulega laxastofna. 

Við seiðaeldisstöðina á Húsafelli 
eru nú tveir starfsmenn, ásamt 
Jóni Guðjónssyni starfar þar 
einnig Guðjón Þorsteinsson við 
umhirðu seiða og ýmis önnur 
störf en tengjast seiðaeldinu. 
Seiðaeldisstöðin á Húsafelli var 
byggð fyrir tæpum 30 árum síðan 
og hefur verið mikið endurbætt 
á síðustu árum. Eldishúsið er 

valdimar@sjavarutvegur.is

Mynd 1. Jón Guðjónsson sem sýndi 
seiðaeldisstöðina á Húsafelli og miðlaði 
upplýsingum.
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Einar K. Guðfinnsson formaður stjórnar LF 
– Fréttatilkynning frá LF

Stjórn Landssambands 
fiskeldisstöðva samþykkti 

samhljóða á fundi sínum að 
leggja til við aukaaðalfund LF 
að Einar Kristinn Guðfinnsson 
verði kjörinn í stjórn sambandsins 
og taki þar við formennsku í 
stjórn þess. Aukaaðalfundurinn 
var haldinn fimmtudaginn 24. 
nóvember.

Í máli Einars Kristins á stjórnarfundi 
LF kom fram að  honum þætti 
spennandi að fá tækifæri til að 
hafa bein áhrif á þróun þessarar 
mikilvægu atvinnugreinar, sem 
þegar hefur valdið straumhvörfum 
á einstökum landssvæðum, eins og 
kunnugt er og getur orðið burðarás 
í atvinnulífi fleiri byggðarlaga sem 
staðið hafa höllum fæti. „Ég hef ávallt 

litið á mig sem erindreka fjölþættra 
atvinnutækifæra í  landsbyggðunum 
og sem stjórnarformaður LF fæ ég 
kærkomið tækifæri til þess að halda 
þeirri vegferð áfram. Ég er 
sannfærður um að hægt sé 
að vinna að uppbyggingu 
fiskeldis í sátt við umhverfi 
og lífríki náttúrunnar 
og hef  skynjað mikinn 
metnað hjá fiskeldisfólki 
á því sviði. Fiskeldi á 
Íslandi er á ákveðnum 
tímamótum. Þegar hafa 
verið lagðir miklir fjármunir 
í uppbyggingu þess með 
góðum árangri. Framundan 
er frekari uppbygging til 
hagsbóta fyrir þjóðarbúið 
allt. Það er áhugavert að 
þessi uppbygging fer að 
lang mestu leyti fram á 

landsbyggðinni og þá ekki hvað síst 
í byggðarlögum sem hafa háð erfiða 
varnarbaráttu undanfarin ár.“

Einar K. Guðfinsson hefur komið að málum fiskeldis 
sem sjávarútvegsráðherra til fjölda ára.  Hér opnar 
hann eina fiskeldisráðstefnuna fyrir um 10 árum 
síðan.

1.600 fermetrar að flatarmáli og 
nýlega er búið að skipta um allt 
járn utan á húsinu og endurbæta 
starfsmannaaðstöðu. 

Heitt og kalt vatn
Seiðaeldisstöðin á Húsafelli 
er með þá sérstöðu fram yfir 
margar aðrar seiðaeldisstöðvar 
að bæði kalda og heita vatnið 
er sjálfrennandi. Það er því 
mikið rekstraröryggi og líkur 
á að tjón eigi sér stað minna 
en í mörgum tæknivæddum 
seiðaeldisstöðvum. Kalda vatnið 
er 4°C heitt lindarvatn tekið 
úr lokuðum brunnum ofan við 
seiðaeldisstöðina. Í eldishúsinu 
er allt vatn nýtt einu sinni en 
í útikörum eru hliðarúttök og 
er hluta af vatninu dælt upp 
í loftara fyrir endurnotkun. 
Engin súrefnisgjöf er í vatnið í 
seiðaeldisstöðinni.  

Eldisbúnaður
Það sem vekur athygli þegar 
komið er í inn seiðaeldisstöðina er 
mikill fjöldi af litlum eldiskörum 
(mynd 4). Samtal eru 50 eldiskör 
sem eru 2 x 2 metrar í þvermál.  
Þessi eldiskör hafa  mikið verið 

notuð í frumfóðrun hér á landi á 
síðustu áratugum.  Til viðbótar 
eru síðan 10 stór eldiskör, átta 
innikör (mynd 5) og tvö útikör.   
Heildarrúmál eldiskara er um 
1.700 rúmmetrar.

Klakfiskur
Klakfiskur er tekinn úr Ytri 
Rangá og er valinn lax sem skilar 

Mynd 2. Húsnæði seiðaeldisstöðvarinnar 
á Húsafelli.

Mynd 3. Húsnæði seiðaeldisstöðvarinnar á 
Laxeyri sem nú er búið að leggja niður.

Lykiltölur fyrir seiðaeldisstöð Veiðifélags 
Ytri Rangár og vesturbakka Hólsár á 
Húsafelli.

Kalt vatn: 160 l/s af 4°C heitu vatni

Heitt vatn: 24 l/sek af 80°C heitu vatni

Eldishús: 1.600 fermetrar

Eldisrými: 1.700 rúmmetrar

Útikör: Tvö 280 rúmmetra eldiskör sem eru 
12 m í þvermál

Stór innikör: Þrjú 160 rúmmetra eldiskör 
sem eru 9 m í þvermál

Millistærð innkara: Fimm 120 rúmmetra 
eldiskör sem eru 6 m í þvermál

Frumfóðrunarkör: Fimmtíu eldiskör sem 
eru 2 x 2 m í þvermál



Fiskeldisfréttir 5

Faroe 
Islands

Greenland

Canada

Norway

Denmark

 
  

Faroe 
Islands

Greenland

Canada

Norway

Denmark

 
  

FISKELDISPOKAR  //  ANKERISBÚNAÐUR
KVÍAR  //  FUGLANET  //  KASTNÆTUR

Allar okkar vörur eru hannaðar til að standast erfið veðurskilyrði í Norður Atlandshafi 
og eru sniðnar eftir sérstökum þörfum hvers og eins.

Vónin Ísland  //  Skútuvogur 12c  //  IS-104 Reykjavík  //  Iceland
Tel. +354 517 6565  //  info@voninisland.is  //  voninisland.is

Vónin  //  Bakkavegur 22  //  P.O.Box 19  //  FO-530 Fuglafjørður  //  Faroe Islands
Tel +298 474 200  //  info@vonin.com  //  vonin.com

HEAD OFFICE  

sér snemma í ánna. Með því hefur 
tekist að breyta komutíma laxins 
úr hafi, fá fiskinn fyrr í árnar 
og lengja þannig veiðitímabilið.  
Teknar eru um 240 tveggja ára 
hrygnur til undaneldis eða fiskur 
sem dvalið hefur tvö ár í hafi.  Í 
hverjum lítra eru 7-8.000 hrogn 
og eru þau því heldur minni en 
hjá eldislaxi.  Hængar sem teknir 
eru til undaneldis eru einnig 
tveggja ára og í einhverju mæli 
jafnframt stórir eins árs hængar.

Eldisferlið og framleiðsla
Kreisting á klakfiski hefst 
vanalega um  22. október og 
líkur eftir u.þ.b. einn mánuð. 
Hrognin klekjast út í byrjun 
janúar. Tekin eru um 1,1 milljónir 
seiði í frumfóðrun. Gönguseiðin 
vaxa tölvuvert hægar en seiði 
kynbætts eldislax. Vöxtur seiða 
er misjafn og er því flokkað 7 
til 8 sinnum á meðan á eldinu 
stendur.  Fyrsta flokkun er um 
mánaðarmótin maí og júní og 
er síðan flokkað á um mánaðar 

fresti.  Eldisferlið nær yfir um 
18 mánuði og framleidd eru 
6-700.000 gönguseiði sem eru að 
jafnaði 50-60 g.

Lítil seiði í frumfóðrun
Eitt sem einkennir frumfóðrun 
á laxaseiðum villts lax er að þau 
eru minni en seiði kynbætts 
norsks lax. Til þess að seiðin 
nýti sem mest af næringunni 
í kviðpokanum eru notaðar 
þéttar mottur sem skorða 
kviðpokaseiðin betur af, þau 
hreyfa sig minna og eru um 30% 
stærri við frumfóðrun. 

Eldishiti
Hrogn eru höfð við 4°C fyrst 
til að byrja með og eftir að 
niðurstöður af sýnatöku vegna 
nýrnaveiki eru komnar er hitinn 
hækkað upp í 5,5-6°C og að 
lokum 7°C sem er klakið er við.  
Frumfóðrun hefst í mars-apríl við 
10°C.   Í ágúst er hækkað í 11°C 
þegar seiðin eru 7 – 16 g. Þegar 

Mynd 4. Lítil eldiskör (2 x 2 m) sem notuð 
eru við frumfóðrun seiðanna.

Mynd 5. Innikör sem eru 9 og 12 metrar í 
þvermál.
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Laxeldi á Sjávarútvegsráðstefnunni 2016
valdimar@sjavarutvegur.is

http://sjavarutvegsradstefnan.is/dagskra-2016/

Sjávarútvegsráðstefnan 
2016 var haldin 24.-

25. nóvember í Hörpu. Á 
Sjávarútvegsráðstefnunni var 

ein tvöföld málstofa um fiskeldi 
undir heitinu Laxeldi á Íslandi í 
alþjóðlegri samkeppni – Staða 
– Framtíðarsýn – Stefna.  

Haldin voru níu erindi og 
þau sem flutt voru á íslensku 

voru túlkuð yfir á ensku.  
Málstofan var vel sótt og voru 
ráðstefnugesti flestir tæplega 
250 þar á meðal fjölmargir sem 
vinna í fiskeldisfyrirtækjum.  
Mikil eftirspurn er eftir 
umfjöllun um fiskeldi og á 
Sjávarútvegsráðstefnunni 2015 
mættu einnig tæplega 250 manns. 

Það var alþjóðlegur blær yfir 
þessari málstofu þar sem sex af 
níu fyrirlesurum komu erlendis 
frá. Almenn ánægja var með 
erindin og er hægt að sækja þau á 
vef ráðstefnunnar.

seiðin eru komin í 20 g eru þau 
sett út og hitinn hafður 6-7 °C 
fram á vor.

Heilbrigðismál
Nýrnaveiki er viðvarandi vanda-
mál í villtum laxi.  Allar hrygnur 
sem teknar eru í eldið eru 
skimaðar fyrir nýrnaveiki. Ef það 
mælist nýrnaveiki eða grunur er 
um smit er öllum hrognum þeirra 
hrygna fargað. 
Í seiðaeldisstöðinni er sveppa-
gróður á hrognum vart til staðar. 
Eflaust eru margar skýringar 
á því, s.s. hreint og gott vatn í 
stöðinni. Jafnframt er bent á 
það að á klakbakka og rennur 
eru borið efnið D-Fish Aqua og 
það látið þorna sem heldur niðri 

gróðurvexti. 
Tálknveiki eða costía hefur 
ekki verið vandamál í seiðaeld-
isstöðinni á síðustu árum.  Þar 
vegur þyngst að vel er staðið að 
hreinlætismálum, dauður fiskur 
fjarlægður og körin þrifin dag-
lega. Aðrir þættir hafa þó einnig 
áhrif s.s. fiskurinn er reglulega 
baðaður í formalíni og hitastigið á 
eldisvatninu er tiltölulega lágt. 

Flutningur
Seiði eru flutt úr seiðaeldis-
stöðinni í sleppitjarnir í Ytri 
Rangá og vesturbakka Hólsár í 
byrjun maí (mynd 6). Á þessu 
stigi eru seiðin afar viðkvæm 
og því skiptir miklu máli að vel 
sé staðið að flutningi. Guðni 
Vilhjálmsson í Litlu Tungu hefur 
leyst það verkefni afbragðs vel.  

Sleppitjarnir
Á vegum fyrirtækisins eru 14 
sleppitjarnir í Ytri Rangá og 
vesturbakka Hólsár.  Sleppi-
tjarnirnar eru um 10 metra 
breiðar og 20-30 metra langar. 
Yfir þeim er haft net til að verjast 
ágangi fugla. Áður en vatnið 
er tekið inn í sleppitjarnirnar 
er það leitt í gegnum svokölluð 

upphitunarlón sem eru stærri en 
sleppitjarnirnar.  Við það næst 
að fá aðeins hærra vatnshitastig 
í sleppitjörnunum sem er mikil-
vægt til að tryggja sem besta 
gönguseiðamyndun. Fyrst 
í stað eru tjarnirnar hafðar 
lokaðar en eftir ákveðin tíma 
eru þær opnaðar og þau seiði 
sem eru tilbúin geta gengið út 
úr tjörninni, niður ánna og 
til hafs. Á meðan seiðin eru í 
sleppitjörnunum eru þau fóðruð 
reglulega en þó mest á kvöldin 
þegar fóðurtakan er best. 

Ytri Rangá
Náttúruleg skilyrði fyrir villta 
laxastofna í Ytri - Rangá er mjög 
takmörkuð. Veiði var því mjög 
lítil í ánni framan af. Talið var 
gott ef það fengust 50 laxar 
yfir sumarið.  Nú hefur þetta 
gjörbreyst eftir að farið var að 
sleppa gönguseiðum í ánna upp 
úr 1990 (mynd 7).  

Endurheimtur og sleppingar
Endurheimtur eru frá 0-4% 
mismunandi eftir sleppihópum 
hjá Veiðifélag Ytri Rangár og 
vesturbakka Hólsár, en að jafnaði 
eru heimtur í veiði 1,8-2,4%. Í 

Mynd 6. Seiði losuð úr flutningstönkum í 
sleppitjörn (Ljósmynd: Jón Guðjónsson).

http://sjavarutvegsradstefnan.is/dagskra-2016/
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byrjun síðasta áratugar var sleppt 
um 360.000 seiðum en á seinni 
árum er fjöldi seiða kominn upp í 
um 500.000.

Veiði í Ytri Rangá og 
vesturbakka Hólsár
Best var veiðin árið 2008 í Ytri 
Rangá og vesturbakka Hólsár, en 
þá fengust 14.315 laxar.  Það er 

langmesti afli, sem vitað er til að 
veiðst hafi á stöng í einni laxveiðiá 
hérlendis til þessa og þó víðar 
væri leitað (mynd 7). 
Veiði í Rangá jókst jafnt og þétt á 
árunum 2002 fram til ársins 2008. 
Aukning í veiði er rakin til að 
gæði seiða eru meiri ásamt betri 
umhirðu þeirra í sleppitjörnum. 
Á síðustu árum hefur veiði á laxi 

úr gönguseiðasleppingu verið 
misjöfn á milli ára eins og hjá 
villta laxinum. Á árinu 2015 var 
veiðin um 9.000 laxar og svipuð 
veiði var einnig á þessu ári.

Stærri lax sem kemur fyrr af 
hafi
Með því að velja stóran lax 
sem tekinn er snemma á 
veiðitímabilinu hefur laxinn 
stækkað í ánum og jafnframt 
komið fyrr af hafi.  Laxveiði 
í Ytri Rangá og vesturbakka 
Hólsár hefst 24. júní og líkur 20. 
október.  Áður fyrr veiddust oft 
engir laxar fyrstu veiðidagana 
en undanfarin ár hafa veiðst 
tiltölulega margir laxar á fyrstu 
dögum veiðitímabilsins.

Veiðifélagið
Veiðifélag Ytri Rangár og 
vesturbakka Hólsár er í eigum 
fjölmargra landeigenda sem 
eiga land að ánni. Formaður 
veiðifélagsins er Gunnar 
Jóhannsson. Leigutakar að ánni 
eru norskir.
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Mynd 7. Heildarveiði laxa í Rangánum árin 1985-2015 og fjöldi laxa í veiði í Ytri Rangá og 
vesturbakka Hólsár á árunum 2001-2015 (Heimild: Veiðimálastofnun).
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Fiskeldisnám á Íslandi

Fiskeldi á íslandi er ung og 
vaxandi atvinnugrein í 

hraðri framþróun. Undanfarin 
ár hafa skapast fjölmörg ný 
atvinnutækifæri og þörf er 
á starfsfólki með menntun í 
fiskeldi. Mesti vöxturinn er í 
sjókvíaeldi og þar er þörfin á 
hæfu vel menntuðu starfsfólki 
mest. Eitt af verkefnum      

nýskipaðs Starfshópur um 
stefnumótun í fiskeldi er að 
taka fyrir menntamálin.  Á 
fyrstu ráðstefnu Strandbúnaðar 
sem haldin verður  13.-
14.  mars á Grand Hótel í 
Reykjavík verður ein málstofa 
um menntamál.  Hér á eftir 
segja fulltrúar frá Fræðslusetri 
Vestfjarða, Fisktækniskólanum 
og Háskólanum frá fiskeldis-
námi eða námi sem er 
fyrirhugað.

Sérhæft nám fyrir starfsfólk í fiskeldi – 
framhaldsfræðsla

Eva Dögg Jóhannesdóttir
Verkefnastjóri á suðursvæði
Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Um þessar mundir er 
Fræðslu- miðstöð Vestfjarða 

að leggja lokahönd á námskrár 
í fiskeldi. Námskrárnar eru 
á framhaldsfræðslustigi, en 
framhaldsfræðsla er hvers 
konar nám, úrræði og ráðgjöf 
sem er ætlað að mæta þörfum 
fólks með stutta formlega 
skólagöngu að baki og er ekki 
skipulögð á grundvelli laga um 
framhaldsskóla eða háskóla. 
Þetta nám er ætlað þeim sem 
eru orðnir 18 ára eða eldri 
og vilja efla starfshæfni sína 
í fiskeldi. Markmiðið er að 
gera starfsmennina sterkari og 
öruggari í sínu starfi svo bæði 

þeir  og fyrirtækin hagnist. 
Að verkefninu hafa komið 
auk Fræðslumiðstöðvarinnar; 
Náttúrustofa Vestfjarða, 
Fisktækniskóli Íslands og 
Fjarðalax ehf. Sóknaráætlun 
Vestfjarða og Þróunarsjóður 
framhaldsfræðslunnar veittu 
styrki til verkefnisins. 
Verkefnið hófst formlega 
árið 2014. Gerð var ítarleg 
greining á störfum í fiskeldi 
og á grundvelli hennar voru 
unnir viðmiðunarrammar yfir 
þekkingu, leikni og hæfni, sem 
almennt starfsfólk í fiskeldi þarf 
að hafa. Á grundvelli þessara 
upplýsinga voru ritaðar 4 
námskrár. Ritun þeirra er nú á 
lokastigi og hafa þær að mestu 
verið skráðar í námskrárgrunn 
Menntamálastofnunar. Við 
ritun námskránna var leitast 
við að nám á grundvelli þeirra 
mætti meta inn í fiskeldisnám 
í framhaldsskóla. Einnig að 
fyrirtæki gætu tekið út einstaka 
námsþætti og kennt þá sem stök 
námskeið.
Næstu skref eru að fá nám-
skrárnar vottaðar af mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu og  
taka saman námsefni í samræmi 
við þær. Gert er ráð fyrir að 

hægt verði að kenna samkvæmt 
námskránum vorið 2017. Námið 
í fiskeldinu er byggt upp af 4 
námskrám. Fyrsta námskráin er 
skylda og er undirstaða hinna. 
Námskráin nefnist Fiskeldiskjarni 
og virkar sem inngangur að 
náminu. Í Fiskeldiskjarna eru 
nemendum kynntar hinar þrjár 
námskrárnar og þeir undirbúnir 
til áframhaldandi náms í fiskeldi. 
Einnig er leitast við að efla 
námstækni, farið er yfir líffræði 
eldisfiska og umhverfi þeirra, 
atvinnugreinina fiskeldi og 
skyggnst er inní opinberar kröfur 
um fiskeldi. Að lokum eru aðrar 
námsleiðir fiskeldisnáms kynntar.
Hinar þrjár námskrárnar 
eru sérhæfðar eftir þeim 
þrem tegundum fiskeldis sem 
skilgreind voru í verkefninu sem 
Seiðaeldi, Sjókvíaeldi og Landeldi. 
Námskrárnar má taka í þeirri röð 
sem hentar hverju sinni eftir að 
Fiskeldiskjarna hefur verið lokið. 
Allar byggjast þær á starfsnámi 
sem stutt er með bóknámi. 
Námskrá í seiðaeldi tekur þannig 
fyrir aðstöðu og aðföng fyrir 
hrogn og seiði, meðhöndlun seiða 
og síðast en ekki síst flutning 
og afhending lifandi seiða. En 
námskrá í sjóvkíaeldi tekur 
t.d fyrir aðstöðu og aðföng í 
sjókvíaeldi, vöktun og viðbrögð 
og síðan slátrun og flutning á 
fiski.
Að loknu námi í hverri námskrá 
fyrir sig hefur nemandi öðlast 
hæfni til þeirra sérhæfðu starfa 
sem námskráin tekur fyrir. 
Þannig hefur starfsmaður sem 
lokið hefur öllum námskránum 
öðlast hæfni til starfa á öllum 
sviðum fiskeldis, hvort sem í landi 
eða á sjó, frá meðhöndlun hrogna 
að fullvaxta fiski og slátrun. 
Skilyrði fyrir að hljóta vottun sem 
Sérhæfður starfsmaður í fiskeldi 
er að starfsmaður hafi lokið og 
staðist kröfur úr öllum fjórum 
námskránum.
Upplýsingar um námið og 
skráningu verða að finna á 
heimasíðu Fræðslumiðstöðvar 
Vestfjarða www.frmst.is en einnig 
má leita upplýsinga eða óska eftir 
námskeiðum hjá starfsfólki í síma 
456 5025 og á frmst@frmst.is

valdimar@sjavarutvegur.is

http://www.frmst.is
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Fiskeldisnám við Fisktækni-
skóla Íslands

Kennsla á eins árs námsbraut 
í fiskeldi hefst við 

Fisktækniskóla Íslands í janúar 
2017 í samstarfi við fyrirtæki í 
fiskeldi og Háskólann á Hólum. 
Námið er hagnýtt og mun miðast 
við að undirbúa nema undir þau 
margvíslegu störf sem eru í nútíma 
fiskeldisstöð. Flestir eru sammála 
um það að aukin sala á sjávarfangi 
til framtíðar muni liggja í gegnum 
fiskeldið og að mikill vöxtur 
verði í greininni á næstu árum.  

Til að mæta þessari þróun þarf 
greinin því á vel þjálfuðu vinnuafli 
að halda á komandi árum.  
Inntökuskilyrði í námið er að 
hafa lokið námi í fisktækni, 
sambærilegur námi eða að hafa 
reynslu af tengdum störfum. 
Námið verður kennt með vinnu 
í ½ mánaða námslotum frá kl. 
16:00 á fimmtudögum til kl. 
14:00 á laugardögum. Námið 
gefur ágæta möguleika á því 
að komast í fiskeldisnám við 
Háskólann á Hólum. Í náminu 
verður lögð áhersla á hagnýta 
þekkingu á umsjón og eftirliti 
með vexti fiska ásamt því að hafa 
umsjón með uppleystum efnum 
í vatni, seltu, lofttegundum, 
sýrustigi og eðlisþyngd vatns, 
næringarþarfir fisklifra, smáfiska 
og stærri fiska.  Nemendur læra 
að kunna skil á helstu flokkum 
sjúkdóma í fiskeldi, skil á opinberu 
eftirliti með heilbrigði fiska í 

eldi, geti bólusett eldisfisk, baðað 
hrogn og seiði og greint algeng 
sníkjudýr á íslenskum eldisfiski í 
smásjá. Hafi þekkingu til að gera 
einfaldar framleiðsluáætlanir 
og vaxtaútreikninga, áætlanir 
um fóðurþörf, fóðurkostnað 
og aðra kostnaðartengda þætti 
sem tengjast fiskinum og rekstri 
fiskeldisstöðvar. Hafi þekkingu 
til að gera einfalda útreikninga á 
vatnsþörf, flutningi vatns inn og 
út úr eldisrými, straumsetningu 
í keri, viðhaldi vatnsgæða og 

Klemenz       
Sæmundsson
Fisktækniskóli 
Íslands Fisktækniskóli Íslands í Grindavík.
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rýmisþörf. Þekki til næringar- og 
orkuþarfar eldisfisks á ýmsum 
stigum og kunni skil á aðferðum 
við mat á vexti og fóðurnýtingu. 
Við munum m.a. kenna seiðaeldi, 
landeldi og sjóeldi, haf og veður-
fræði, lagnir og dælur, fóður og 
fóðrun, slátrun og allt um líffræði 
fiska og eldisfræði, einnig munum 
við kenna inngang að efna og 
líffræði og hvernig reikna eigi út 
fóður og vöxt miðað við rúmmál 
kerja.
Frekari upplýsingar er hægt að 
nálgast hjá Fisktækniskóla Íslands 
www.fiskt.is, sími 571-5969 og/eða 
hjá Klemenz Sæmundssyni, www.
klemenz@fiskt.is sími 864-7171.

Fiskeldisnám við Háskólann á Hólum

Föstudaginn 9. desember útskrifaðist annar árgangur úr Gæðastjórnunarnámi frá 
Fisktækniskóla Íslands. Það var glæsilegur hópur sem tók við prófskírteinum í Kvikunni 
Grindavík ásamt sínum nánustu. Vonandi verður fljótlega að vænta að svipaður hópur 
nema útskrifist í fiskeldi frá skólanum. 

Dr. Bjarni K. Kristjánsson, prófessor
Deildarstjóri fiskeldis og fiskalíffræðideildar 
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum

Háskólinn á Hólum hefur 
sinnt menntamálum fiskeldis 

á Íslandi síðan 1986. Á þeim tíma 
hafa um 200 manns lokið prófum 
frá skólanum. Í upphafi var boðið 
upp á sérhæft nám i fiskeldi á 
framhaldsskólastigi. Þegar skólinn 
var gerður að háskóla 2007 
var nám í fiskeldisfræði fært á 
háskólastig, þar sem við inntöku 
er krafist stúdentsprófs eða sam-
bærilegrar menntunar.  Býður 
skólinn nú upp á diplómanám 

í fiskeldisfræði og meistaranám 
í sjávar- og vatnalíffræði, þar 
sem fiskeldissérhæfing er í boði. 
Auk þessa hafa sérfræðingar 
skólans leiðbeint doktorsnemum 
í fiskeldistengdum verkefnum. 
Til viðbótar við kennslu í 
fiskeldi stunda sérfræðingar 
skólans margvíslegar rannsóknir 
tengdar greininni. 

Diplómanám í fiskeldisfræði
Diplómanám í fiskeldisfræði við 
Háskólann á Hólum er eins árs 
nám, sem hefur það að markmiði 
að mennta einstaklinga til þess 
að sinna fjölbreyttum störfum 
í fiskeldi. Yfir vetrarmánuðina 
sitja nemendur námskeið sem eru 
að mestu bókleg, en ljúka nám-
inu með tólf vikna verknámi, 
sem oftast er tekið á sumrin. 
Námið er svokallað blandað 
nám. Í slíku námi fer mestöll 
kennsla fram á netinu. Þar er 
námsefnið sett fram, upptökum 
af kennslustundum hlaðið upp og 
nemendur skila verkefnum sínum 
þar. Reglulega þurfa nemendur 
að koma í Skagafjörð til þess að 
sinna verklegum æfingum og 
taka þátt í umræðum. Í boði er 
að nemendur séu í staðnámi, en 
á síðustu árum hafa fáir kosið þá 
leið. 

Uppbygging námsins er á þá 
leið að reynt er að fylgja eftir 
framleiðsluferli fiskeldisins. 
Námskeiðin eru 10 talsins, þar af 
átta sérhæfð fiskeldisnámskeið. 
Hvert námskeið stendur yfir í 
tvær til sex vikur og nemandinn 
er ýmist í einu eða tveimur 
námskeiðum í senn. Námið 
hefst á inngangsnámskeiði þar 
sem rætt er almennt um fiskeldi 
og eldisfisk auk þess að fara í 
grunnþætti þess að starfa og 
nema við háskóla. Í framhaldi af 
því er námskeið þar sem horft er 
til eldisvatnsins og samspil þess 
við fiskinn sem í því lifir. Að því 
loknu taka við fjögur námskeið 
sem fylgja eldisferlinu, og er 
byrjað á að fjalla um klakfisk, 
hrogn og hrognatöku. Síðan 
um meðferð og eldi á seiðum, 
áframeldi á eldisfiski og að lokum 
hvernig slátrun og vinnslu er 
háttað. Í sérstökum  námskeiðum 
er fjallað um fisksjúkdóma og 
mikilvægi hreinlætis í fiskeldi, 
og um umhverfismál fiskeldis. 
Auk þessara taka nemendur tvö 
viðskiptatengd námskeið.
Námið er fjölbreytt og  reynt 
er að tengja bóklega þekkingu 
við verklega framkvæmd, sem 
sérstaklega næst í verknáminu. 
Auk þessa eru fyrirtæki og 
stofnanir tengdar fiskeldi 
heimsótt og rætt við sérfræðinga 

http://www.fiskt.is
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þeirra. Náminu hefur verið 
vel tekið og almennt eru 
atvinnurekendur ánægðir með þá 
starfsmenn sem því hafa lokið. Á 
síðustu árum hefur farið vaxandi 
að starfsmenn fiskeldisfyrirtækja 
innritist í fiskeldisnámið, hvattir 
til þess af sínum vinnuveitendum. 
Eins og segir að ofan þá eru inn-
tökuskilyrði í námið stúdentspróf 
eða sambærilegt nám. Ef einhver 
er að velta fyrir sér hvort hann 
hafi nægan undirbúning er 
mikilvægt að hafa samband 
við skólann. Allar umsóknir 
eru skoðaðar og mat lagt á 
hvort undirbúningur sé nægur. 
Einstaklingum sem hafa ekki 
lokið stúdentsprófi, en taldir eru 
koma til greina þrátt fyrir það, 
er boðið að þreyta inntökupróf. 
Sé það mat inntökunefndar að 
undirbúningur umsækjandans 

Fiskeldisnám Hólaskóla hefur aðstöðu í Verinu, Sauðárkróki.

sé ekki nægur, fær hann 
ráðleggingar um hvar sé hægt að 
bæta við sig menntun til þess að 
komast í nám við skólann. Í þessu 
sambandi má sérstaklega benda á 
nám í fiskeldi við Fisktækniskóla 
Íslands og/eða svokallaðar 

háskólabrýr.
Frekari upplýsingar um námið 
má nálgast á vef  Háskólans á 
Hólum – holar.is. Kennsluskrá 
diplómanámsins eru á 
vefslóðinni:  https://ugla.holar.is/
kennsluskra/index

Menntamál

Ný fiskeldisbraut og vaxandi 
námskeiðahald. Um 150 manns 
stunda nám í grunnþáttum 
fiskvinnslunnar og framhaldsgreinum 
í Fisktækniskólanum í Grindavík nú í 
vetur en framhaldsgreinarnar skiptast 
í þrjú svið, þ.e. gæðastjórnun, Marel 
vinnslutækni og fiskeldi. Í fyrsta skipti 
býður skólinn upp á framhaldsnám 
í fiskeldi og hefst kennsla strax eftir 
áramót. Nú þegar eru komnar nokkrar 
umsóknir um námið og enn eru opið 
fyrir móttöku fleiri umsókna (kvotinn.
is, 5. des). 

Mikilvægt að vaxandi uppbygging 
fiskeldis byggist á þekkingu og sé 
í sátt við náttúruna. Fiskeldis- og 
fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum 
er stærsta miðstöð fiskeldisrannsókna 
hér á landi og sinna sérfræðingar 
skólans fjölbreyttum rannsóknar- og 
þróunarverkefnum á sviði fiskeldis, 
fiskalíffræði og vistfræði (Sóknarfæri, 
nóv.). 

Umhverfismál

Athuga árangur af eldi ófrjórra laxa. ,,Þetta er þekkt aðferð, meðal annars í öðrum 
laxfiskum. Ég yrði hissa ef þetta myndi ekki virka í laxi“ segir Theodór Kristjánsson, 
erfðafræðingur hjá Stofnfiski (Morgunblaðið, 5. nóv.).

Hver heyrir þegar Björk grætur? Náttúran á ávallt og ævinlega að njóta vafans, áður 
en leyfi eru veitt til að skemma hana.  Hlustum á það sem Björk segir, segir formaður 
Verndarsjóðs villtra laxfiska. (Fréttablaðið, 10. nóv.). 

Fiskeldi í sjókvíum II – nú stóriðja í fjörðum og flóum.  Fjallað um neikvæðu áhrifin 
sem gætu verið fylgisfiskur þeirra risastóru áætlana, um eldi lax af erlendum 
uppruna í sjókvíum hér við land (Fréttablaðið, 15. nóv.). 

Vill áhættumat fyrir laxeldi.  Með áhættumati má meta ásættanlega áhættu laxeldis 
fyrir íslenska laxastofna. Þetta segir forstjóri Hafrannsóknastofnunar. Hann bindur 
vonir við að enn megi bregðast við miklum vexti í fiskeldi með stefnumótun, þótt 
seint sé (ruv.is, 3. nóv.). 

Framkvæmdastjóri fiskeldisstöðva bendir á að regluverk laxeldis við Íslandsstrendur 
sé strangt og þröngt, og fagnar aðkomu Norðmanna að greininni því af þeim getum 
við lært. Umræðan um laxeldi í sjó sé þó afskaplega lituð.  „Til að skilja þessa 
umræðu verða menn að átta sig á því að þetta snýst um peninga. Og ekkert annað“ 
(mbl.is/200milur, 1. nóv.). 

Landssamband veiðifélaga sendi Umhverfisstofnun bréf 24 október. Landssamband 
veiðifélaga bendir á mikilvægi þess, til verndar íslenskri náttúru, að ráðherra hefjist 
nú þegar handa um setningu reglugerðarinnar líkt og lögin áskilja, þannig að  
fyrir liggi  þau sjónarmið sem leggja skal til grundvallar leyfisveitingum þegar um 

innflutning eða dreifingu framandi tegunda er að ræða (angling.is, 24. okt.). 

https://ugla.holar.is/kennsluskra/index
https://ugla.holar.is/kennsluskra/index
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Sjávarútvegsráðstefnan
Fréttir af málstofum um laxeldi á  Sjávarútvegs-
ráðstefnunni sem haldin var 25 nóvember 

(Morgunblaðið – 200 mílur, 30. nóv.)

Ekki fargan reglugerða. Gunnar kom víða við 
í erindi sínu um laxeldi í Noregi. Meðal annars 
fjallaði hann um það sem Íslendingar ættu ekki 
að læra af Norðmönnum. „Íslendingar eiga ekki 
og mega ekki innleiða reglugerðarfargan sem 
enginn skilur. Það þurfa að vera skýrar, ákveðnar 
reglur og um leið einfaldar. Einnig þarf að vera 
algjörlega ljóst hvað gerist ef ekki er farið eftir 
þeim. Það er ekki nóg að „laga smá“ og vona 
að verði engin slys. Laxeldi er ekki starfsgrein 
þar sem hlutirnir “„reddast“ einhvern veginn, 
það þurfa að vera til viðbragðsáætlanir,“ segir 
Gunnar Davíðsson.

 „Lúsin er langsamlega stærsta vandamálið 
sem laxeldi í heiminum glímir við í dag, og þó 
að íslenskt laxeldi hafi til þessa verið laust við 
þessa plágu þá getum við aldrei verið viss um 
að sleppa við lúsina þó svo að hafið í kringum 
landið sé kaldara en t.d. við strendur Noregs 
eða umhverfis Færeyjar. Verður greinin að vera 
undir það búin að bregðast rétt við ef lúsin lætur 
á sér kræla. Hér má ekki sofna á verðinum.“ sagði 
Ragnar Jógensen á Sjávarútvegsráðstefnunni. 

Fiskeldi Austfjarða hefur tekið á leigu þjónustubát (13,50 m langur 
og 7,50 m breiður) frá Noregi.  Báturinn hefur fangið nafnið Gísli 

(ilaks.no, 14. nóv.). 

Ölfus hefur auglýst breytingu á aðalskipulaginu á svonefndum U-11 reit, 
þar sem grjótnáma var áður við Nesbraut, sunnan við Þorlákshöfn. Ætlunin 
er að breyta reitnum í iðnaðarsvæði en fyrirtækið Tálkni hefur sótt um leyfi 
fyrir fiskeldisstöð. Það yrði enn ein viðbótin í fiskeldi á þessu svæði því 
vestan Laxabrautar er fyrirtækið Laxar fiskeldi ehf. að reisa seiðaeldisstöð 

(Morgunblaðið, 8. des.)

Aquaculture operations in 
floating HDPE cages er nafn 
á bók gefin út af FAO og 
hægt er að sækja á netinu. 
Hér er um áhugaverða bók 
að ræða og ef enskan er 
eitthvað að þvælast fyrir 
þér þá er bent á að í bókinni 
er mikið af myndum sem 
er jú ,,tungumál” sem allir 
skilja.  Góð bók fyrir þá sem 
vilja kynna sér tæknimál 
sjókvíaeldis og verklag. 

Fræðsluefni

http://www.fao.org/3/a-i4508e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4508e.pdf
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From single components to complete 
aquaculture solutions... 

Flexible quality cages and feed barges 
designed for extreme weather conditions. 

Modern and advanced land based projects 
with recircultation systems. 

AKVA group is a leading supplier of land based and cage farming 

aquaculture technology - from single components to complete 

projects. Large numbers of cages, workboats, net cleaners, 

nets, feed barges, feed systems, sensors, cameras, underwater 

lights, recirculation systems and software are currently in use 

on a wide variety of farms all around the world. 

AKVA group offers a wide range 
of high quality products and services 
related to land based aquaculture.
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Frumvarp um skipulag haf- og strandsvæða í umsagnarferli
- Fréttatilkynning frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu

Umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið óskar eftir 

umsögnum um drög að 
frumvarpi til laga um skipulag 
haf- og strandsvæða.

Aukning hefur verið í starfsemi á 
haf og strandsvæðum og vaxandi 
eftirspurn eftir athafnasvæðum, 
m.a. vegna fiskeldis og efnis-
töku.  Þetta kallar á þörf á 
skipulagningu slíkra svæða og 
að sett verði löggjöf á þessu sviði. 
Frumvarpið felur í sér nýmæli þar 
sem ekki er fyrir hendi löggjöf 
um skipulag á þessum svæðum. Í 
frumvarpinu er lögð m.a. áhersla 

á  á fjölbreytta nýtingu á haf- og 
strandsvæðum sem byggist á 
heildarsýn, vistkerfisnálgun,  
náttúruvernd og sjálfbærri þróun.

Í frumvarpinu er lagt til að 
heildarstefna um skipulag verði 
mótuð í landsskipulagsstefnu 
þar sem lagður verði grundvöllur 
að gerð strandsvæðisskipulags 
á ákveðnum strandsvæðum. 
Lagt er til að  að ráðherra 
skipi svæðisráð með fulltrúum 
viðkomandi ráðuneyta, 
aðliggjandi sveitarfélaga og 
sambandi íslenskra sveitarfélaga 
og að svæðisráðið beri ábyrgð 

á gerð strandsvæðisskipulags 
á viðkomandi strandsvæði.  
Skipulagsstofnun er ætlað 
ákveðið hlutverk við framkvæmd 
laganna, m.a. að annast gerð 
strandsvæðisskipulags í umboði 
svæðisráða.

Að loknu umsagnarferli 
verður farið yfir innkomnar 
athugasemdir og m.a. tekið 
til athugunar hvort rétt sé að 
kveða á um í frumvarpinu að við 
gildistöku laganna skuli vinna 
strandsvæðisskipulag fyrir eitt 
nánar tiltekið strandsvæði, sem 
brýnt þyki að skipuleggja.

NordicRAS ráðstefnan 
verður haldinn 12-13. 

október, næsta haust (2017) 
í Álaborg. Ráðstefnan er sú 
fjórða í röðinni um þetta efni, 
en þær hafa verið haldnar 
annað hvert ár. Fyrri ráðstefnur 
hafa allar heppnast mjög vel, 
en þær voru haldnar í Helsinki, 
Álaborg og Molde. 

Efni ráðstefnunnar er afar 
áhugavert fyrir fiskeldismenn og 
aðra áhugamenn um efnið. Þar 
verður gerð grein fyrir nýjustu 
rannsóknum sem tengjast 
endurnýtingarkerfum. Einnig 
er fjallað ítarlega um tæknilegar 
hliðar endurnýtingar. Fyrirtæki 
sem annast byggingu og 
uppsetningu endurnýtingarkerfa 
mæta á ráðstefnuna og 
kynna helstu nýjungar. Efni 
ráðstefnunnar er sérstaklega 
áhugavert fyrir fiskeldismenn í 
ljósi umræðunnar um að færa 
laxeldi í landeldisstöðvar. Á 
undanförnum árum hefur fjölgað 

fyrirtækjum sem bjóða s.k. „turn-
key“ lausnir í endurnýtingu. Allar 
nýrri stöðvar í smoltframleiðslu 
í Noregi byggja á endurnýtingu 
og hafa þær reynst betur en 
eldri gegnumstreymisstöðvar, 
m.a. vegna stöðugri og hærri 
eldishita. Hins vegar virðast 
endurnýtingarstöðvar fyrir 
áframeldi á laxi, eins og 
Langsandslaks á Jótlandi, ýmist 
berjast í bökkum eða hafa lagt 

upp laupana. Fulltrúar frá 
mörgum þessara fyrirtækja mæta 
á fundina þannig að þar gefst 
tækifæri til þess að ræða beint við 
þá.
Titlar á málstofum eru:
• Áframeldi í endurnýtingar-

kerfum (On-growing of 
different species in RAS).

• Endurnýting í sjó (Saltwater 
RAS)

Áhugaverð ráðstefna um endur-
nýtingu á vatni í fiskeldi

Þáttakendur á NordicRAS ráðstefnunni sem haldin var á árinu 2015.



Fiskeldisfréttir 15

Egersund Net er hluti af Egersund Group, sem stofnað var árið 1952. Upp úr 1970 hóf Egersund Net eigin netaframleiðslu og varð 
sjálfstætt félag árið 1996. Allar götur síðan hefur Egersund Net skapað sér orðspor sem leiðandi fyrirtæki í Evrópu í framleiðslu og 
þjónustu á búnaði til � skeldis.

www.egersundnet.no

OKKAR HÆFNI – ÞINN HAGUR

4th NordicRAS workshop 
12 - 13 October 2017 

& excursion October 14 
Aalborg Congress & Culture Centre, Denmark 

 BACKGROUND 
Fish farming in recirculation aquaculture systems (RAS) is a fast-growing industry and the 
technology develops rapidly. An increasing number of large-scale RAS are constructed for 
production and on-growing of different species in both freshwater and seawater. There is, 
however, still a lot to be learned on how best to design and operate these systems including 
many new challenges arising when operating with saltwater.  
On the 4th international NordicRAS workshop, farmers, operators, technology- and service 
providers, and researchers will present and discuss the current development, experiences 
gained, and recently achieved research results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACTS 
Abstracts dealing with one or more of the topics are welcome and should be submitted no 
later than August 1st 2017 (see NordicRAS.net for details).  
 
REGISTRATION 
Online registration in spring 2017 at NordicRAS.net 

NordicRAS  

  WORKSHOP TOPICS 

 On-growing of different species in RAS 

 Saltwater RAS 

 Particles and microbial water quality 

 Gasses and degassing  

 Online monitoring 

 Diseases in RAS 

 Waste treatment 

• Gruggagnir og vatnsgæði 
(Particles and microbial water 
quality).

• Lofttegundir og afloftun 
(Gasses and degassing).

• Sjúkdómar í RAS (Diseases in 
RAS).

• Meðhöndlun frárennslisvatns 
(Waste treatment).

Þeir sem vilja kynna efni á 
ráðstefnunni þurfa að senda 
inn útdrætti fyrir 1. ágúst, 2017. 
Skráning og frekari upplýsingar 
eru á netinu http://www.
nordicras.net/.

Norðanfiskur og 
Innanlandssala

Sú tegund sem sækir hvað hraðast 
á er laxinn. „Neytendur virðast mjög 
meðvitaðir um hollustuna í laxinum, 

enda auðugur af ómegafitusýrum 
og D-vítamíni. Sama gildir með 

bleikjuna – bleiku fisktegundirnar 
eru að vinna mikið á, og kannski er 
sú þróun að hluta vegna vinsælda 
sushi og aukinnar heilsuvitundar 
landsmanna.“ Desember er besti 

sölumánuðurinn hjá Norðanfiski. 
Pétur segir hefðbundnu vörurnar 

standa nokkurn veginn í stað en mun 
meira er selt af humri og reyktum og 

gröfnum laxi. Er eftirspurnin eftir 
reyktum og gröfnum laxi slík að 

Norðanfiskur og aðrir framleiðendur 
virðast varla hafa undan. Bendir Pétur 

á merkilegt fyrirbæri sem á sér stað 
í laxasölunni í desember. „Alla aðra 

mánuði ársins er salan á reyktum laxi 
tvöfalt meiri en salan á gröfnum, en 
snýst svo við í desember þegar grafni 
laxinn selst í þrefalt meira magni.“  

(Morgunblaðið, 8 des.).

Fræðsluefni

Matís gaf nýlega út handbók um frystingu 
og þíðingu sjávarafurða fyrir sjávarútveg 
sem einnig nýtist vinnslu fiskeldisafurða 

(matis.is, 1. nóv.). 

http://www.nordicras.net/.
http://www.nordicras.net/.
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Íslandsbanki hefur nú gefið út skýrsluna Íslenskur sjávarútvegur en þar er að finna einn 
kafla um fiskeldi á Íslandi. 
• Mest var framleitt af bleikju á Íslandi eða um 3.937 tonn sem er aukning um 466 tonn 

á milli ára. Um 3.260 tonn voru framleidd af laxi eða um 705 tonnum minna en árið 
á undan. Þá voru 728 tonn framleidd af regnbogasilungi og um 74 tonn af þorski.

• Útflutningsverðmæti eldisfisks árið 2015 var um 7.024 m.kr. samanborið við 5.530 
m.kr. árið 2014 á föstu verðlagi.  Bandaríkin eru sem fyrr stærsti markaðurinn fyrir 
íslenskar eldisafurðir með um 35% af heildarverðmæti ársins 2015. Bretland kemur 
þar á eftir með um 9,3% og Þýskaland með um 7,5%.

• Útgefin leyfi til framleiðslu fiskeldis eru mest á Vestfjörðum og Vesturlandi en þar 
eru leyfi fyrir 21.698 tonna ársframleiðslu. Hafa rekstrarleyfi til framleiðslu fiskeldis 
stækkað um 2.320 tonn frá árinu 2014.

Skýrsla Íslandsbanka

Slóð: www.islandsbanki.is/fyrirtaeki/serthekking/sjavarutvegur/islenskur-sjavarutvegur-2016/

Umhverfismat Háafells í Ísafjarðardjúpi
valdimar@sjavarutvegur.is

Nýlega var birt 
frummatsskýrsla fyrir 

6.800 tonna framleiðslu á laxi 
í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi 
á vegum Háafells ehf. 
Frummatsskýrsluna er að 
finna á vef Hraðfrystihússins 
Gunnvarar (http://frosti.is) 
þar sem er hægt að sækja hana 
ásamt fylgiskjölum. 

Fjölmargar 
mótvægisaðgerðir
Það sem vekur athygli í 
frummatskýrslu Háafells 
eru fjölmargar tillögur um 
mótvægisaðgerðir til að halda 
umhverfisáhrifum í lágmarki.  
Að þessu leiti hefur Háafell 
nokkra sérstöðu í samanburði 
við umhverfismat hjá öðrum 
laxeldisfyrirtækjum.  Í öðrum 
umhverfismötum hefur mesta 
áherslan verið lögð á að sýna 
fram á og rökstyðja takmörkuð 
umhverfisáhrif laxeldis. Það 
skal þó haft í huga að lítil eða 
takmörkuð umhverfisáhrif af 
laxeldi er háð því að vel sé staðið 
að mótvægisaðgerðum. 

Framkvæmd mótvægis-
aðgerða og aðkoma opin-
berra aðila
Nokkrar af þeim mótvægis-

aðgerðum sem gert er ráð fyrir 
að verði framkvæmdar eru utan 
þess svæðis sem Háafell hefur 
heimild til aðgerða. Í þeim 
tilvikum miðast framkvæmd 
mótvægisaðgerða við aðkoma 
opinberra aðila:  
• Ef eldislax finnst í 

veiðivötnum eða fer yfir 
ákveðið viðmið þá er lagt til 
að hann verði fjarlægður og 
haft til viðmiðunar sú reynsla 
sem hefur aflast í Noregi. 

• Til að draga úr líkum 
á að sjúkdómar berist í 
Ísafjarðardjúp er lagt til að 
flutningur á laxfiskum inn á 
svæðið verði óheimill nema 
með ströngum takmörkunum 
og þar hafðar til viðmiðunar 
reglur sem eru í gildi í Noregi 
eða á að taka þar upp.

Umhverfismat fyrir marga
Háafell (áður Hraðfrystihúsið 
Gunnvör hf.) er búið að vinna 

Eldissvæði Háafells og annarra aðila sem eru með eða fyrirhuga sjókvíaeldi í 
Ísafjarðardjúpi. 

http://www.islandsbanki.is/fyrirtaeki/serthekking/sjavarutvegur/islenskur-sjavarutvegur-2016/
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að því að fá leyfi til laxeldis í 
Ísafjarðardjúpi frá árinu 2010. 
Á ýmsu hefur gengið sem ekki 
verður rakið hér.  Þegar Arnalax 
tilkynnti um fyrirhugað laxeldi í 
Ísafjarðardjúpi og Jökulfjörðum á 
þessu ári var ljóst að það þyrfti að 
fara meiri vinnu.  Háafell þurfti 
í raun að gera grunnvinnuna 
fyrir umhverfismat fyrir önnur 
fyrirtæki sem fyrirhuga laxeldi 
í Ísafjarðardjúpi. Með auknu 
laxeldi verða umhverfisáhrifin 
alltaf meiri sem kallar á fleiri og 
öflugari mótvægisaðgerðir.

Það má segja að einkafyrirtæki 
sé nú búið að framkvæma 
umhverfismat sem nýtist 
fjölmörgum laxeldisfyrirtækjum 
og í stefnumótun stjórnvalda.  
Þetta er vinna sem stjórnvöld eða 
Landssamband fiskeldisstöðva 
hefðu e.t.v. átt að láta framkvæma.  
Þær mótvægisaðgerðir sem 
Háafell leggur til, taka mið af 
því sem best þekkist erlendis 
eða er fyrirhugað að koma í 
framkvæmd.  

Senegalflúra

Senegalflúrueldi Stolt Sea Farm á 
Reykjanesi er nú að ná markmiðum 
sínum um 500 tonna eldi á ári. Slátrað 
er í hverri viku og fer fiskurinn utan 
ferskur með flugi eða sjóleiðina, 6 til 10 
tonn í einu. Seiði til eldisins eru flutt 
með flugi til landsins og koma þau úr 
eldisstöð Stolt Sea Farm á Spáni; um 
400.000 seiði mánaðarlega. Þá eru þau 
0,10 til 0,15 grömm að þyngd en fara 
utan 400 til 450 grömm um einu og 

hálfu ári síðar (kvotinn.is, 21. nóv.).

Kræklingur

Matvælastofnun varaði við tínslu 
á kræklingi í Hvalfirði vegna 
hugsanlegrar eitrunar í kræklingi í 
firðinum. Matvælastofnun sendi sýni af 
kræklingi til greiningar á þörungaeitri 
í síðustu viku og reyndist viðvörunin 
vera á rökum reist þar sem eiturmagn 
mælist vera 440µg/kg af DSP eitri sem 
er langt yfir viðmiðunarmörkum, en 
þau eru 160µg/kg. Hvalfjörður er því 
lokaður til skelfisksuppskeru (mast.is, 

30. óv.).

Sérfræðingur til rannsókna 
á vistfræði fjarða

Hafrannsóknastofnun óskar 
eftir sérfræðingi til rannsókna 
á vistfræði fjarða í tengslum 
við uppbyggingu fiskeldis. 
Starfið felst m.a. í framkvæmd 
rannsókna á eðlis- og efnafræði 
fjarða og vöktun á áhrifum 
fiskeldis á vistkerfi fjarðanna.  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi 
framtíðarstarf (hafogvatn.is).

Eftirlitsmaður i fiskeldi

Staða eftirlitsmanns fiskeldis á 
Vestfjörðum hefur verið auglýst á nýjan 
leik. Staðan var auglýst fyrr í haust en 
ekki hefur enn verið gengið frá ráðningu í 
starfið. Samkvæmt svörum við fyrirspurn 
blaðamanns til Matvælastofnunar í 
miðjum nóvember var ráðningarferli þá 
að ljúka, en 12 sóttu um stöðuna. Í fyrri 
auglýsingu var auglýst eftir eftirlitsmanni 
á Vestfjörðum en nú er hins vegar tilgreint 
að staðan verði með aðsetur í Vesturbyggð 

(bb.is, 13.des.)
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Ísfell opnaði nýverið þvotta- og þjónustustöð fyrir 
fiskeldispoka á Flateyri.  Þvottastöðin er búin 
þvottatromlu frá Björdal – Industrier í Noregi.  Starfsfólk 
Ísfells sér um þvo, slitprófa, sjónskoða og gera við 
netapokana á verkstæði félagsins á Flateyri.

Stöðin hefur vottunarleyfi frá Noomas í Noregi og mun 
starfa skv. staðlinum NS 9415, sem er norskur staðall 
sem gildir um hönnun og notkun á búnaði til fiskeldis 
í sjó. Gæðakerfið tekur á verkefnalýsingu frá móttöku 
poka, þvottar, skoðunar og viðgerðar til vottunar og 
afhendingar sem hefur tilvísun í norska staðalinn.

Þvottastöðin þjónar viðskiptavinum um allt land og 
kappkostar að veita fyrirtaks þjónustu og skila gæða 
frágangi á netapokum til framleiðenda. Rekstrarstjóri 
á Flateyri er Bjarki Birgisson og með honum starfar 
Sigurður Hafberg, umsjónarmaður gæðavottunar er 
Sigurður Steinþórsson sölumaður í Hafnarfirði.

Nótaþvottastöð 
- Frétt frá Ísfelli

Slysasleppingar á regnbogasilungi
valdimar@sjavarutvegur.is

Á þessu ári hefur Fiskistofa tilkynnt 
tvisvar sinnum um veiðar á 

regnbogasilungi.  Fyrst í júní um að 
vart hafi orðið við regnbogasilung í 
sjó í Berufirði og síðan í september 
um veiðar á Vestfjörðum. Jafnframt 
tilkynnti Fiskistofa um slysasleppingu 
í Önundarfirði í júní en sú frétt 
var dregin til baka.  Viðbrögð 
við þessum sleppingum hafa 
verið kröftug í fjölmiðlum, og 
eru veiðiréttarhafa og veiðimenn 
ekki sáttir, enda á tegundin ekkert 
heima í íslenskri náttúru  (tafla 
1).  Á síðustu áratugum hafa átt sér 
stað allnokkrar slysasleppingar og 
hefur regnbogasilungur í íslenskri 
náttúru verið nefndur af sumum 
sporðminkur.

Umfang slysasleppinga og uppruni
Það er ekki vitað um hve margir 
regnbogasilungar hafa sloppið úr 
fiskeldisstöðvum á Íslandi á síðustu 
árum.  Þann 10.  júní á þessu ári 
tilkynnti Fiskistofa að það væri 
að veiðast regnbogasilungur í sjó 
í Berufirði.  Seinna kom það fram 

að gat hafa verið á einum netpoka 
hjá Fiskeldi Austfjarðar en ekki 
hefur komið fram upplýsingar um 
umfang sleppingarinnar. Þann 13. 
september tilkynnt Fiskistofa um 
að regnbogasilungur veiddist á 
Vestfjörðum.  Það hefur ekki komið 
fram úr hvaða fiskeldisstöð fiskurinn 

slapp eða umfang .  

Hvar hefur regnbogasilungur 
veiðst?
Regnbogasilungur hefur veiðst í 
fjölmörgum veiðivötnum á Íslandi 
(mynd 1). Myndin er dálítið villandi 

Mynd 1. Samantekt Verndarsjóðs villtra laxastofna á veiðum á regnbogasilungi í veiðivötnum                    
(sótt á vef svfr.is). 



Fiskeldisfréttir 19

Fjarðanet er aðili að Hampidjan Groupwww.fjardanet.is     fjardanet@fjardanet.is

Víðtæk þekking og reynsla 
í uppsetningu og gerð veiðarfæra
 

Alhliða þjónusta við fiskeldisfyrirtæki
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þar sem um er að ræða veiðar á 
regnbogasilungi í veiðivötnum yfir 
lengri tíma.  Jafnframt skal á það 
bent að hér er ekki um að ræða 
birtingu niðurstaðna frá opinberri 
stofnun. Kortið hefur verið gagnrýnt 
og er eðlilegt og æskilegt að þessar 
upplýsingar verði birtar á næstunni 
af óháðum aðila.  Myndin sýnir þó 
að ástandið er ekki viðunandi og 
of mikið er um regnbogasilung í 
íslenskum veiðivötnum. 

Tilkynning um slysasleppingu
Þrátt fyrir að regnbogasilungur 
hafi veiðst í fjölmörgum fjörðum 
hefur enginn rekstraraðili tilkynnt 
um slysasleppingu fram að þessu. 
Rekstraraðilum í fiskeldi er skylt 
að tilkynna um slysasleppingu í 
samræmi við 13. gr. laga nr. 71/2008 
um fiskeldi.  Nú kunna að vera ýmsar 
ástæður fyrir því að slysasleppingar 
séu ekki tilkynntar.  Í tilfelli Fiskeldis 
Austfjarða kom í ljós eftir skoðun 
eftir að tilkynnt hafi verið um 
regnbogasilung í sjónum að gat var á 
einum netpoka.  Ennþá er ekki vitað 

um uppruna slysasleppingarinnar 
eða slysasleppinga á Vestfjörðum og 
er það óviðunandi. Landssamband 
veiðifélaga hefur krafist þess 
að stjórnvöld láti fara fram 
óháða rannsókn á því af hverju 
regnbogasilungur hefur sloppið í svo 
miklu magni úr kvíum.

Ýmsu ábótavant
Fram hefur komið í gagnrýninni 
að ýmsu sér ábótavant. Í viðtali við 
sérfræðing hjá Hafrannsóknastofnun 
kemur fram: 

„Þá má álykta að eitthvað 
sé að hjá eldisaðilum og/eða 
eftirlitsstofnunum. Okkur sem 
höfum þurft að gefa umsagnir 
vegna umhverfismata finnst 
verulega vanta upp á aðgengilegar 
upplýsingar um fiskeldi. Það 
er nauðsynlegt að byggja á 
hlutlægum upplýsingum“.  Fram 
kemur í viðtali við formann 
Landssambands veiðifélaga ,,það 
sem ég hef mestar áhyggjur af er að 
þetta er skýrt merki um hvers er að 
vænta á næstu árum“.

Kröfur
Ástæður fyrir því að eldisfiskur 
sleppur er yfirleitt að verklagi 
er ábótavant eða að styrkleiki 
eldiskvía er ekki nægilegur. Fram 
kemur í viðtali við sérfræðing hjá 
Matvælastofnun: 

„En til að gera langa sögu stutta 
þá er nánast allur regnbogi á 
leiðinni út úr íslensku fiskeldi 
og því þurfum við ekki að hafa 
miklar áhyggjur af því á næstu 
árum. Það hafa ekki verið flutt 
inn hrogn svo neinu nemi núna 
í tæp tvö ár og eftir standa 
einhverjir litlir framleiðendur. Það 
gleðilega er að með regnboganum 
hverfur líka eldri og úreltur 
sjókvíabúnaður sem að mörgu 
leyti er barn síns tíma. Við taka 
mjög öflug mannvirki í takt við 
laga- og reglugerðarbreytingar 
sem voru gerðar hér heima vorið 
2014. Öll ný leyfi þurfa að uppfylla 
nýja staðalinn um styrkleika og 
útbúnað kvíanna sem er hið besta 
mál,“ 

Tafla 1. Nokkrar greinar eða umfjallanir þar sem fjallað er um slysasleppingar á regnbogasilungi mánuðina september og október. 
Fjölmiðill (útgáfudagur) Heiti greinar Umfjöllunarefni er meðal annars
Morgunblaðið (14. sept) Ekki vitað hvaðan silungur sleppur Regnbogasilungur sleppur og ekki vitað um uppruna

Fréttablaðið (14. sept.) Eigendur veiðirétta vilja banna eldið Veiðar á regnbogasilungi, eldi í lokuðum einingum
Mbl.is (16.sept.) Eldisfiskur veiddist á Vesturlandi Eldisfiskur hefur veiðst í Haffjarðará á Vesturlandi en um er að ræða 

regnbogasilung sem líklegt þykir að komi úr fiskeldi.
Morgunblaðið (19. sept.) Sýnir hvers er að vænta með auknu 

eldi
Regnbogasilungur í veiðivötnum og uppbruni óþekktur.

Svfr.is (29. sept.) Regnbogasilungur – Jafnvel meiri 
spellvirki en minkurinn

Fréttatilkynning frá NASF um skaðsemi regnbogasilungs og kort af veiðistöðum

Visir.is (30. sept.) Eric Clapton verður bara að fara 
eitthvað annað að veiða

Regnbogasilungur sem veiðst hefur í ám um allt land, eftirlit og umhverfisáhrif

Morgunblaðið (1. okt.) Krefjast opinberrar rannsóknar Óvíst um uppruna regnbogasilungs sem slapp

Fréttablaðið (1. okt.) Vilja rannsaka strokufiska úr sjókvíum Regnbogasilung að finna í ám á stórum hluta Vestfjarða. Engar tilkynningar um 
sleppingar

Fréttatíminn (1. okt.) Vilja stoppa alla leyfisveitingar Veiðar á regnbogasilungi, stjórnvöld fari í áhættugreiningu
Morgunblaðið (6. okt.) Regnbogasilungur gæti náð ,,fótfestu“ 

í íslenskum ám
Slysasleppingar, getur náð að fjölga sér í íslenskri náttúru.

Fréttablaðið (15. okt.) Fiskeldi í sjókvíum – ný stóriðja í 
fjörðum og flóum

Veiðar á regnbogasilungi sem sloppið hefur úr eldi. Eldisleyfi á færibandi.

Fréttablaðið (24. okt.) Órekjanlegt hvaðan regnbogi úr eldi 
kemur

Regnbogi hefur veiðst í fjölmörgum veiðivötnum á Vestfjörðum og ekki hefur 
verið hægt að rekja uppruna fisksins. Regnbogi alin í úreltum kvíum. 
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Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur
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60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.iseinangrun – umbúðir

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig hönnuð að hún viðheldur 
ferskleika matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann

Atferli og lifun regnbogasilungs 
sem sleppur
Út frá niðurstöðum erlendra 
rannsókna má draga ályktanir um 
atferli og afföll regnbogasilungs 
sem sleppur hér á landi. Í erlendum 
rannsóknum hefur komið fram 
að stór regnbogasilungur (>1 kg) 
sem sleppur heldur sig að mestu í 
nágrenni við sjókvíarnar eða við 
næstu kvíaþyrpingu og leitaði í 
litlum mæli út úr viðkomandi firði.  
Minna er vitað um atferli smærri 
regnbogasilungs sem sleppur úr 
kvíum en það virðist vera að þeir 
dreifi sér í meira mæli en stærri 
fiskur. 
Það fer mikið eftir stærð regnboga-
silungs sem sleppur úr eldiskvíum 
að hve miklu leiti honum tekst að 
aðlaga sig að náttúrulegri fæðu. Í 
einni rannsókn kom fram að smár 
regnbogasilungur (120-340 g) var 
kominn í sambærilega fóðurtöku 
og aðrir  villtir laxfiskar á svæðinu 
eftir mánuð, en hjá stærri fiski 
(800-3400 g) var fóðurtakan 
takmörkuð og hann horaðist. Stærri 

regnbogasilungur át fæðu sem líkist 
fóðurkögglum s.s. þangblöðrur, 
viðarbúta og smáar plöntur sem 
bendir til að fiskurinn eigi í 
örðugleikum með að aðlaga sig að 
náttúrulegri fæðu. 
Rannsóknir benda til að smár 
regnbogasilungur (200 g) geti orðið 
fyrir töluverðu afráni fljótlega 
eftir slysasleppingu. Afföll á stærri 
regnbogasilungi eru einnig mikil og 
eftir 3 mánuði var u.þ.b. 50% af þeim 
fiski sem slapp dauður kom fram 
í einni rannsókn. Minni fiskur á 
auðveldara með að aðlagast breyttum 
aðstæðum og mun því frekar geta 
tileinkað sér náttúrulega fæðu. Aftur 
á móti má gera ráð fyrir töluverðum 
afföllum ef mikið er af afræningjum 
á svæðinu.  Stærri fiskur í góðum 
holdum getur lifað í allnokkurn 
tíma. 

Regnbogasilungur í veiðivötnum
Regnbogasilungur er innflutt tegund 
sem hefur verið í eldi á Íslandi frá 
byrjun sjötta áratugarins. Í nokkrum 
tilvikum hefur regnbogasilungur 

veiðst í veiðivötnum en ekki er vitað til 
þess að hann hafi náð að fjölga sér við 
íslenskar aðstæður.
Þrátt fyrir áratuga sleppingar 
regnbogasilungsseiða í veiðivötn 
í Noregi og umfangsmikils eldis á 
regnbogasilungi er mjög lítið um 
náttúrulega framleiðslu í veiðivötnum 
eins og í öðrum Evrópulöndum. 
Ástæðan fyrir því að regnbogasilungur 
hefur ekki náð að fjölga sér í neinum 
mæli í náttúrulegu umhverfi í Evrópu er 
einkum:
• Meira en 100 ára aðlögun að 

eldisaðstæðum hefur dregið 
úr hæfni fisksins að aðlagast 
náttúrulegum aðstæðum.

• Náttúrulegir sjúkdómsvaldar 
í náttúrulegu vistkerfi sem 
regnbogasilungur þolir í minna 
mæli en villtir laxfiskastofnar.

• Flóð á vorin eða snemmsumars eru 
talin sérstaklega óhagstæð fyrir 
regnbogasilung sem hrygnir á vorin 
og hrogn og seiði skolast út úr ánni. 

• Samkeppni og afrán staðbundinna 
tegunda.
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 Ávinningur:

 100% náttúrulegt

 Búið til úr andrúmsloftinu
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SÚREFNIS- & KöfnunAr efniStæKi
SÚREFNISFRAmLEIÐSLULÍNA FyRIR FISKELDI

FRÁBÆRAR LAUSNIR 
TIL HAGRÆÐINGAR 
FyRIR ÞIG

VAndAður BúnAður Á HAgStæðu 
Verði

ElCorrECt fyrir  
landsvinnslu tryggir 

•	 Hagkvæmari	orkunýtingu
•	 Lægri	bilanatíðni
•	 Mun	færri	vinnustöðvanir	
•	 Lengri	líftíma	alls	búnaðar
•	 Vörn	fyrir	utanaðkomandi		
		 sveiflum	og	höggum	
•	 Lægri	orkureikning

FÁÐU TÆKNIDEILD 
OKKAR TIL AÐ GERA 
ÚTTEKT Á RAFmAGNS-
mÁLUm Í FISKELDINU

Dalshraun 3 - Póstbox 415
220 Hafnarfjörður - Sími: 462 6400

Netfang: ee@rafehf.is - Gsm: 892 5057

getur AUKIÐ GEymSLUÞOL Á fiSKAfurðum uM 30-80%

Heimsæktu

fyrir nánari 

upplýsingar



Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     sími 515 2000     tm@tm.is     www.tm.is

FISKELDISTRYGGINGAR TM 
Eitt  meginmarkmið TM er að veita  íslensku atvinnulífi úrvals þjónustu á sviði 
vátrygginga og forvarna og vera reiðubúið til þjónustu þegar nýjar atvinnugreinar 
hefja starfsemi. 

Frá upphafi endurreisnar í íslensku fiskeldi hefur TM verið reiðubúið að  bjóða fram 
þjónustu sína með víðtækri vátryggingarvernd  fyrir fiskeldisfyrirtækin.

Auk verndar gegn fjáhagslegu tjóni leggur TM mikla áherslu á forvarnir í samstarfi 
við viðskiptavini sína. Forvarnir eru einn af lykilþáttum að vel takist til við 
uppbyggingu á íslensku fiskeldi til framtíðar.   

Sérfræðingar TM eru ávallt  reiðubúnir að veita nánari upplýsingar um 
fiskeldistryggingar og þeirri þjónustu sem þeim fylgir. 

Hvað sem verður.. þá er betra að vera í hópi ánægðra viðskiptavina TM. 

tm.is/fiskeldi
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