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Arctic Fish var stofnaður árið 2011 af NOVO ehf. og Bremesco Holding Ltd., aflandsfélagi á
Kýpur. Þegar mesta var, voru dótturfélög Arctic Fish fjögur; Arctic Smolt með
seiðaeldishlutann, Arctic Sea Farm með sjókvíaeldishlutann og Arctic Oddi með slátrun og
vinnslu. Jafnframt var tímabundið í rekstri félagið Arctic Land með eldi á bleikju. Á
frumkvöðlaárunum (2011-2015) var Artic Fish með eldi á regnbogasilungi, afföll voru mikil
og samanlagt tap á tímabilinu var um 1,5 milljarður ISK.

Í byrjun uppbyggingartímabilsins (2016-2020) var Arctic Fish komin með 6.000 tonna leyfi
og í lok þess voru eldisleyfin komin upp í 17.100 tonn og áform voru um 14.800 tonn sem
voru í umsóknarferli. Samanlagt tap á rekstri Arctic Fish á tímabilinu var um 2,4 milljarðar
ISK. Á árinu 2016 kemur Norway Royal Salmon (NRS) inn sem hluthafi í Arctic Fish með 2,9
milljarða ISK framlag sem gaf 50% eignarhlut. Tilkynnt var á árinu 2020 að stefnt væri á
erlendan hlutabréfamarkað og áður en það var gert juku eigendur verulega hlutafé sitt í
félaginu.

Mikill viðsnúningur var á rekstrinum á árinu 2021 og var hagnaðurinn um 2,3 milljarða ISK.
Artic Fish var skráður á erlenda markað í febrúar 2021, gengið var 61,2 NOK/hlut og var
komið upp í um 90 NOK/hlut í lok ársins. Þegar félagið fór á markað eru notuð röng
kynningargögn sem sýndu að umhverfisaðstæður á Vestfjörðum væru betri en þær eru í raun.
Í hlutabréfaútboðinu kaupa íslenskir lífeyrissjóðir fyrir um 700 milljónir ISK eftir að erlendir
fjárfestar voru búnir að margfalda virði eldisleyfanna og taka út mestan framtíðarhagnaðinn.
Um mitt ár 2022 er Arctic Fish komin með leyfi fyrir 27.100 tonna hámarks lífmassa og í
umsóknarferli eru 4.800 tonn, samtals 31.900 tonn. Breyting stjórnvalda úr að miða við
framleiðslu í hámarks leyfilegs lífmassa hafa aukið verðmæti eldisleyfa verulega hjá Arctic
Fish og aukið mögulega framleiðslu um 7.000-10.000 tonn. Fyrri hluta ársins 2022 eiga sér
stað mikil afföll í sjókvíum í Dýrafirði og drápust um 2.500 tonn af eldisfiski.

Stofnendur Arctic Fish, NOVO og Bremesco Holding Ltd., seldu allan sinn hlut í félaginu á
árinu 2022. Bremesco Holding Ltd. selur fyrir 16 milljarða og nær að 3,6 falda þá fjármuni
sem upphaflega voru lagðir í Arctic Fish. Síldarvinnslan kaupir fyrir 14 milljarða ISK og fær
34,2% eignarhlut. NRS fjárfesti fyrir um 7,7 milljarða ISK í Arctic Fish á tímabilinu 2016-2021
og er með rúmlega 50% eignarhlut. Verðmæti eldisleyfa eru um 20 milljarða ISK sem er
tiltölulega lágt í samanburði við Arnarlax. Á árinu 2022 hófst yfirtaka Arnarlax á Arctic Fish.
Sviðsmyndin getur verið að Arnarlax, Arctic Fish og Háafell verði sameinuð í eitt fyrirtæki
með um 100 þúsund tonna framleiðslugetu, meiri veltu en Samherji og Síldarvinnslan
samanlagt. Sameinað félag er búið að fá eldisleyfin fyrir lítið og þannig byggt upp sterka
eiginfjárstöðu. Við útboð á nýjum leyfum verður erfitt fyrir íslensk félög að keppa um ný
svæði og framleiðsluheimildir við sameinað félag sem er í meirihlutaeigu erlendra fjárfesta.
Að óbreyttum gæti sameinað félag orðið með stærstu laxeldisfyrirtækjum í heimi ef
umhverfisaðstæður verða hagstæðar og markaðsverð hátt.
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1. Inngangur
1.1 Stofnun félagsins
Stofnun
Arctic Fish ehf. var stofnaður á árinu 2011 og í lok ársins voru hluthafar tveir; Bremesco Holding
Ltd. með 95% hlutafjár og NOVO ehf. með 5% (mynd 1.1). Innborgað hlutafé var rúmlega 400
milljónir ISK. 1 Í september 2011 keypti Arctic Fish ehf. fyrirtækið Dýrfisk hf. sem var með
regnbogasilungseldi í Dýrafirði. 2 Dýrfiskur var stofnaður árið 2007 og hóf að ala regnbogasilung
í Dýrafirði árið 2009. 3 Jafnframt var sofnað félagið Arctic Oddi ehf., fiskvinnslufyrirtæki með
starfsstöð á Flateyri. 4 Arctic Oddi ehf. keypti þrotabúi Eyrarodda ehf. m.a. til að vinna
regnbogasilung úr eldinu. 5 Dýrfiskur hf. var í 100% eigu Arctic Fish ehf. og Arctic Oddi ehf. í 25%
eigu á árinu 2011. 6

Frumkvöðlarnir
Þeir sem stóðu á bak við NOVO ehf.
voru
Sigurður
Pétursson
og
Strax á stofnári Arctic Fish var félagið komið í
Guðmundur
Stefánsson
og
7
meirihlutaeigu erlendra aðila þ.e.a.s. í 95% eigu
eiginkonur. Bremesco Holdings Ltd.
Bremesco Holding Ltd.
er aflandsfélag á Kýpur, í eigu pólska
fyrirtækisins MK Investments í
Póllandi og þar er Jerzy Malek
forsvarsmaður sem spilaði stórt hlutverk við uppbyggingu á Arctic Fish á frumkvöðlaárunum.
Malek hefur í gegnum tíðina fjárfest í mörgum fyrirtækjum sem einn allra þekktasti fjárfestir
Evrópu á sviði laxeldis og tengdra greina. 8 Við öflun íslenska fjárfesta voru áformin kynnt þannig
að þau snerust um að byggja upp fiskeldi á Vestfjörðum með áherslu á umhverfisvottaða afurð og
markaðssetja með tengingu við uppruna vörunnar. Arctic Fish var bæði fyrsta félagið hér á landi
að fá lífræna vottun (2012) og ASC vottun (2016). Við fjármögnun var stuðst við gott orðspor
NOVO ehf. og viðskiptum sem félagið hefur komið að. Fram hefur komið að annar íslenskra
frumkvöðlanna hafði rætur sínar að rekja vestur og vildu láta gott af sér leiða með að efla
starfsemi og styrkja brothættar byggðir.

Mynd 1.1. Helstu viðburðir í uppbyggingu Arctic Fish ehf. á árunum 2011-2020.

9

Arctic Fish ehf. Samandreginn ársreikningur 2011 án endurskoðunar eða könnunnar
Dýrfiskur . Samandreginn ársreikningur 2011 án endurskoðunar eða könnunnar
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/i-auglysingu/2014/Dyrfiskur/2013-12-20%20D%C3%BDrfiskur%20%20tilkynning%204000t%20st%C3%A6kkun%20vi%C3%B0%20Sn%C3%A6fjallastr%C3%B6nd%20%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BApi.pdf
4 Arctic Oddi ehf. Samandreginn ársreikningur 2011
5 https://timarit.is/page/6109802?iabr=on#page/n11/mode/2up/search/d%C3%BDrfiskur
6 Arctic Fish ehf. Samandreginn ársreikningur 2011 án endurskoðunar eða könnunnar
7https://www.fiskifrettir.is/frettir/styrkir-baedi-eldid-og-imyndina/144371/
8 https://stundin.is/grein/12264/audlindafyrirtaekid-arctic-fish-markad-i-noregi-aflandsfelag-kypur-taepan-helming-hlutabrefanna/?plan=web
9 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
1
2
3
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Jákvæð áhrif
Um það verður ekki deilt að Arctic
Fish ehf. hefur haft mjög jákvæða
áhrif á samfélagið á Þingeyri og
nágrannasveitafélögum. Strax var
mikil bjartsýni og titill einna greinar
sem gaf gott yfirlit yfir stöðuna var
,,Vor í fiskeldi á Vestfjörðum“.10 Nýtt
fjármagn kom inn í samfélagið sem
hefur stutt undir öfluga uppbyggingu,
aukið tekjur, skapað ný störf o.s.frv.
Allnokkrar greinagerði um jákvæð
Mynd 1.2. Arctic Fish ehf. og dótturfyrirtæki.
samfélagsáhrif hafa verið birtar og er
11
12
13
14
vísað til nokkurra þeirra.
Eigendur félagsins hafa einnig komið mikið fram í fjölmiðlum til að undirstrika jákvæðu áhrifin
sem uppbygging eldisins hefur haft á nærsamfélagið. 15

Mörg félög
Til að átta sig á uppbyggingu Arctic Fish ehf. þá samanstendur samstæðan af mörgum félögum
(mynd 1.2). 16 Nú eru dótturfélögin þrjú en voru flest fjögur að meðtöldu Arctic Land. Undir
Arctic Smolt liggur seiðeldi Arctic Fish, sjókvíeldið undir Arctic Sea Farm og slátrun og vinnsla
undir Arctic Odda. Til einföldunar er í umfjölluninni hér á eftir í mörgum tilvikum notað nafn
móðurfélags Arctic Fish í tilfelli umfjöllunar einstakra dótturfélaga.

1.2 Afmörkun verkefnis

Viðauki við bók
Þessi skýrsla er viðauki eða vinnuskjal fyrir rafrænu bókina Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur
eftirmála“. 17 Bókinni er ætlað að gefa heilstætt yfirlit m.a. þau vinnubrögð og spillingu sem hefur
viðgengst við undirbúning og gerð laga um fiskeldi og jafnvel eftir að lögin voru samþykkt.
Rafrænu bókinni er ætlað að gefa tiltölulega stutta samantekt byggt á annarri ítarlegri vinnu sem
vísað er til hverju sinni s.s. þessarar skýrslu. Í rannsóknaskýrslu um Arctic Fish ehf. er farið vel
yfir eldið, reksturinn, eignarhald og viðskipti með hlutabréf. Hér er farið nákvæmlega í
atburðarásina og samantekt af niðurstöðum verða síðar birtar í rafrænu bókinni Lög um fiskeldi
- ,,Þetta hefur eftirmála“.

Endurskoðun
Þessari skýrslu um Arctic Fish er ætlað að vera lifandi skjal sem verður endurbætt eftir þörfum.
Gera má ráð fyrir að það gangi misjafnlega vel að afla gagna um ákveðin mál og jafnframt bætast
við ný rekstrarár sem skrifa sögu og þróun félagsins. Með reglulegu millibili er því gert ráð fyrir
að endurútgefa skýrsluna. Það er ástæðan fyrir því að kaflar í bókinni eru í tímaröð og þannig
hægt að bæta við köflum eftir sem árunum líður. Þessari aðferðafærði fylgja að sjálfsögðu bæði
kostir og gallar. Í síðasta kafla skýrslunnar, niðurstöður, er að finna samantekt og heilstætt yfirlit
yfir þróun mála hjá Arctic Fish ehf.

https://timarit.is/page/6028781?iabr=on#page/n5/mode/2up/search/d%C3%BDrfiskur
https://www.vestfirdir.is/static/files/Fiskeldi/210301-greining-a-ahrifum-fiskeldis-a-vestfjordum.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/147/147-13.pdf
13 https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Atvinnuvega---og-nyskopunarraduneytid/Stefnum%C3%B3tun%20%C3%AD%20fiskeldi%20-%20(II%20hluti%20%20vi%C3%B0aukar).pdf
14 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Fiskeldi/Umhverfismatssk%c3%bdrsla.pdf
15 https://timarit.is/page/6959727?iabr=on#page/n11/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
16 https://www.arcticfish.is/
17 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/02/Bkin.pdf
10
11
12
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Afmörkun
Mikil áhersla er lögð á að fjalla um eldisleyfin, en um það hefur málið snúist að stórum hluta hjá
Arctic Fish og fleiri félögum í erlendri eigu, að ná í sem mest af leyfum til fjárhagslegs ávinnings.
Jafnframt er fjallað um árangur í eldinu, fjármögnun, rekstrarniðurstöður, umhverfisaðstæður og
umhverfismál. Einnig er farið yfir eignarhald og viðskipti með hlutabréf félagsins. Kærur hafa
verið mjög áberandi í leyfisveitingaferlinu hjá Arctic Fish ehf. eins og öðrum laxeldisfyrirtækjum
og er ekki komið inn á það nema að mjög litlu leiti en hægt er að sækja upplýsingar á vef
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 18

Siðferði
Það er skýrt tekið fram að mörg mál
Mörg mál sem fjallað er um í þessari skýrslu hafa
sem fjallað er um í þessari skýrslu
ekkert með refsiverð athæfi að gera en þeim er
hafa ekkert með refsiverð athæfi að
eingöngu ætlað að skýra betur heildarmyndina
gera en þeim er eingöngu ætlað að
sem verður dregin saman í rafrænni bókinni Lög
skýra betur heildarmyndina sem
um fiskeldi - ,,Þetta hefur eftirmála“.
verður dregin saman í rafrænni
bókinni Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur
eftirmála“. Það verður ekki lagt mat á
það í þessari skýrslu hvort lög hafi verið brotin en auðveldlega má komast að þeirri niðurstöðu
að siðferðið hefði mátt vera betra í sumum tilvikum. Í tilfelli Arnarlax var fjallað m.a. um
vinnubrögð starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi í
tengslum við ávinning félagsins af þeirri vinnu. 19 Það verður ekki gert í þessari skýrslu þar sem
Arctic Fish átti ekki fulltrúa í þeim starfshópi. Aftur á móti átti Arctic Fish fulltrúa í stjórn
Landsambands fiskeldisstöðva og verður fjallað um vafasöm vinnubrögð í sérstakri skýrslu um
samtökin.

1.3 Heimildir

Ársreikningar
Reynt hefur verið að byggja sem mest á ársreikningum Arctic Fish, dótturfyrirtækja, móðurfélaga
og annarra tengdra félaga. Stuðst er við ársreikninga Norway Royal Salmon frá 2016 sem nú er
meirihlutaeigandi í Arctic Fish. 20 Jafnframt er stuðst við ársreikninga frumkvöðlafyrirtækjanna
NOVO ehf. en ekki hefur ennþá tekist að ná í ársreikninga Bremesco Holding Ltd. Einnig er stuðst
er
við
ársreikninga
dótturfyrirtækja Arctic Fish ehf.:
Dýrfisks hf. Arctic Smolt ehf. og
Arctic Odda ehf. Mjög jákvæð
þróun í upplýsingagjöf varð þegar
Arctic Fish fór á markað og er að
finna ítarlegar upplýsingar í
ársskýrslu félagsins fyrir árið
2021. 21
Tilvitnanir í rafrænar heimildir
Lögð hefur verið áhersla á að
styðjast sem mest við rafrænar
heimildir sem hægt er að sækja á
netið s.s. á vefsíðu Arctic Fish. 22
Slóð inn á allar rafrænar heimildir
eru í footnote, þannig er auðvelt

Mynd 1.3. Fiskur losaður úr bíl í skip á frumkvöðlaárunum.

https://uua.is/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
https://www.norwayroyalsalmon.com/no
21 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
22 https://www.arcticfish.is/
18
19
20
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að finna og sækja þær heimildir sem vitnað er til. Rafræn slóð fyrir ársreikninga eru ekki gefnar
upp og í því sambandi er vísað til opinberra vefa þar sem hægt er að sækja fyrir fyrirtæki á
Íslandi 23 og Noregi. 24 25 Til að fylla upp í skörð þar sem skriflegar heimildir eru engar eða litlar
hefur verið rætt við nokkra aðila til að átta sig betur á stöðu mála. Hér er ekki getið
heimildarmanna og hafa munnlegar heimildir tiltölulega lítið vægi í þessari skýrslu.
Gengi gjaldmiðla
Í skýrslunni er stuðst við
íslenskar krónur (ISK),
norskar krónur (NOK) og
evrur. Mikla sveiflur eru
á gengi á milli ára og til
að lesandinn átti sig á
stöðu gengja hverju sinni
er að finna stöðuna í lok
hvers árs á mynd 1.3. Í
þessu samhengi hefur
evran t.d. farið úr um 160
ÍSK í um 120 ÍSK sem
felur í sér töluverða
skekkju í samanburði á
milli ára þegar erlendir
gjaldmiðlar
eru
yfirfærðir í ISK.

23
24
25

https://www.skatturinn.is/fyrirtaekjaskra/
https://www.brreg.no/
https://www.proff.no/
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2. Frumkvöðlaárin (2011-2015)
2.1 Dótturfélögin
Fjögur dótturfélög
Strax á stofnári Arctic Fish ehf. var dótturfélagið Arctic Oddi ehf. stofnað og eldisfyrirtækið
Dýrfiskur keyptur. Í byrjun ársins 2015 var Dýrfiski skipt upp og eigur upp á um 930 milljónum
ISK voru fluttar yfir í ný dótturfyrirtæki Arctic Land ehf. og Arctic Smolt ehf. 26 Í lok ársins 2015
voru dótturfélög Arctic Fish fjögur; Artic Oddi, Arctic Sea Farm, Arctic Smolt og Arctic Land (mynd
2.1).

Mynd 2.1. Dótturfyrirtæki Arctic Fish, eigendur og lykiltölur úr efnahagsreikningum frá 2015. Byggt á ársreikningum
félaganna.

Arctic Sea Farm
Félagið var rekið undir nafninu Dýrfiskur hf. fram til ársins 2015 en þá er nafninu breytt í Arctic
Sea Farm ehf. 27 Framan af voru umsóknir um eldisleyfi undir Dýrfiski en það flyst síðan yfir á
Arctic Sea Farm.

Arctic Smolt
Upphaflega hét félagið Vestfirðingur og var í eigu NOVO ehf. árin 2012 og 2013. 28 Á árinu 2014
var Vestfirðingur að fullu í eigu Arctic Fish. 29 Eldi í Önundarfirði var undir Vestfirðingi og skv.
ársreikningi fyrir árið 2015 kemur fram að nafninu hafi verið breytt í Arctic Smolt. 30 Á árinu 2014
hóf Dýrfiskur uppbyggingu á stórri og glæsilegri seiðaeldisstöð í botni Tálknafjarðar. 31
Seiðeldisstöðin fékk síðan nafnið Arctic Smolt.

Arctic Land
Arctic Land ehf. var stofnað árið 2015 og var í 99,96% eigu Arctic Fish og 0,04% eigu Arctic
Oddi. 32 Félagið var með bleikjustöðvar í Ölfusi, Fiskalóni og Bakka, ásamt landeldisstöð á
Húsatóftum við Grindavík. 33 Þessar fiskeldisstöðvar voru síðan seldar út úr starfsemi
fyrirtækisins. Félagið var afskráð á árinu 2017. 34

Arctic Sea Farm hf. Condensed Financial Statements 2015
Arctic Sea Farm hf. Condensed Financial Statements 2015
Vestfirðingur ehf. Samandreginn ársreikningur 2013 án endurskoðunar eða könnunar
29 Vestfirðingur ehf. Condensed Financial Statements for the year 2014
30 Arctic Smolt hf. Condensed Financial Statements 2015
31 https://timarit.is/page/6085642?iabr=on#page/n3/mode/2up/search/d%C3%BDrfiskur
32 Arctic Land hf. Condensed Financial Statements 2015
33 https://timarit.is/files/43515294#search=%22D%C3%BDrfiskur%22
34 https://www.skatturinn.is/fyrirtaekjaskra/leit/kennitala/4405151770
26
27
28
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Arctic Oddi
Arctic Oddi ehf. keypti þrotabúi Eyrarodda hf. á Flateyri til að vera með vinnslu á regnbogasilungi
félagsins. 35 Gert var ráð fyrir slátrun og vinnslu á regnbogasilungi hlut úr árinu og þess á milli
bolfiskvinnslu til að tryggja samfelda vinnslu. Bolfiskvinnslan var rekin með tapi og því tekin
ákvörðun um að hætta vinnslu á hefðbundnum sjávarafla á árinu 2014. Sama ár hafði
Byggðastofnun rift samningi við Arctic Odda um byggðakvóta til fyrirtækisins. 36 Arctic Oddi hélt
aðeins áfram með kjarnastarfsemina, vinnsla á eldisafurðum. Fram kom í frétta að sú framleiðsla
myndi verða árstíðabundin á meðan verið er að byggja upp og tryggja frekari eldisleyfi. 37

2.2 Eldisleyfin

Umfang eldisleyfa
Á árunum 2011-2014 var auðvelt að fá
lítil 200 tonna leyfi og á þessum tíma Tafla 2.1. Lítil eldisleyfi fyrirtækja í eigu Arctic fish.
Fyrirtæki
Staðsetning
Tegund
Tonn
voru dótturfyrirtæki Arctic Fish með sex
Arctic Oddi ehf.
Önundafjörður
Þorskur
200
leyfi í Önundarfirði, Dýrafirði og í
Arctic Oddi ehf.
Skötufjörður
Lax/regnbogi
200
Ísafjarðardjúpi, samtals 1.200 tonna
Dýrfiskur hf.
Dýrafjörður
Þorskur
200
framleiðsluheimildir (tafla 2.1). 38 Dýrfiskur hf.
Dýrafjörður
Lax/regnbogi
200
Jafnframt var dótturfélag Arctic Fish, Dýrfiskur hf.
Ísafjarðardjúp
Lax/regnbogi
200
Dýrfiskur hf. með stórt 2.000 tonna Dýrfiskur hf.
Dýraförður
Lax/regnbogi/Þorskur
200
eldisleyfi í Dýrafirði 39 og 4.000 tonna Samtals
1.200
leyfi
í
Ísafjarðardjúpi. 40
Á
frumkvöðlatímabilinu (2011-2015) var Arctic Fish og dótturfélagið Dýrfiskur kominn með um
7.000 tonna framleiðsluheimildir. Litlu eldisleyfin voru almennt ekki nýtt og hafa smá saman
fallið úr gildi.
Dýrafjörður
Með kaupum á Dýrfiski fylgdi með
eldisleyfi og í febrúar 2013 fékk
Á árinu 2015 var Arctic Fish kominn með um
félagið leyfi til að framleiða allt að
7.000 tonna framleiðsluheimildir.
2.000 tonn af regnbogasilungi eða laxi
á ári í sjókvíum í Dýrafirði (mynd
2.2). 41 42 Dýrfiskur var síðan með
önnur þrjú lítil eldisleyfi til eldis á laxi, regnbogasilungi og þorski (tafla 2.1). Félagið tilkynnti um
stækkun á eldisleyfinu í lok ársins 2013 þar sem gert var ráð fyrir að auka eldið úr 2.000 tonnum
í 4.000 tonn. 43 Í júlí 2015 ákvað Skipulagsstofnun að fyrirhuguð stækkun þyrfti ekki að fara í
umhverfismat. 44

Patreks- og Tálknafjörður
Snemma á árinu 2014 tilkynnti Dýrfiskur drög að tillögu að matsáætlunum vegna fyrirhugaðrar
4.000 tonna framleiðslu á regnbogasilungi í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði. 45 Í
framhaldinu var ákveðið að Dýrfiskur hf. og Fjarðarlax hf. færu í sameiginlegt umhverfismat þar
sem gert var ráð fyrir að auka framleiðsluna í Patreksfirði og Tálknafirði um allt að 16.000 tonn á
laxi og regnbogasilungi (mynd 2.3). Í september 2014 kom síðan ákvörðun frá Skipulagsstofnun 46
og í framhaldinu var unnið áfram með málið.
https://timarit.is/page/6109802?iabr=on#page/n11/mode/2up/search/d%C3%BDrfiskur
https://timarit.is/files/41248119#search=%22Arctic%20Oddi%20Arctic%20Oddi%20Arctic%20Arctic%22
https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2014/10/14/arctic_oddi_selur_bolfiskvinnslu/
38 https://www.fiskistofa.is/media/rekstrarleyfi_til_fiskeldis/R_leyfi_i_gildi_0314.pdf
39 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/D%c3%bdrfiskur%20%c3%batgefi%c3%b0%20starfsleyfi.pdf
40 https://ust.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2014/10/09/Starfsleyfistillaga-fyrir-fiskeldi-Dyrfisks-hf.-i-Isafjardardjupi-/
41 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/D%c3%bdrfiskur%20%c3%batgefi%c3%b0%20starfsleyfi.pdf
42 https://ust.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2012/11/08/Tillaga-ad-starfsleyfi-fyrir-Dyrfisk/
43 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/i-auglysingu/2014/Dyrfiskur/2013-12-20%20D%C3%BDrfiskur%20%20tilkynning%204000t%20st%C3%A6kkun%20vi%C3%B0%20Sn%C3%A6fjallastr%C3%B6nd%20%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BApi.pdf
44 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1082/201504004.pdf
45 https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Skyrslur/Fiskeldisskyrsla-2014.pdf
46 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/808#alit
35
36
37
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Mynd 2.2. Eldissvæði Dýrfisks hf. Í Dýrafirði á árinu 2013. 47

Mynd 2.3. Dýrfiskur sækir um tvær nýjar staðsetningar í Tálkna- og Patreksfirði og tvær í Arnarfirði á
árinu 2014. 48

Arnarfjörður
Á árinu 2014 tilkynnti Dýrfiskur drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðrar 4.000 tonna
framleiðslu á regnbogasilungi í sjókvíum í Borgarfirði og Trostansfirði í Arnarfirði. 49
47
48
49

https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/D%c3%bdrfiskur%20%c3%batgefi%c3%b0%20starfsleyfi.pdf
https://timarit.is/files/43330204#search=%22D%C3%BDrfiskur%20D%C3%BDrfiskur%20D%C3%BDrfiskur%20D%C3%BDrfiskur%22
https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Skyrslur/Fiskeldisskyrsla-2014.pdf
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Matsáætlunin
var
samþykkt
af
Skipulagsstofnun seinni hluta árs 2014 50
en Arctic Fish hélt ekki áfram með þá
vinni. Í staðinn tilkynnti Arctic Fish á
árinu 2016 um 4.000 tonna áform í
Arnarfirði og þá á öðrum staðsetningum
(kafli 3.1). 51

Önundarfjörður
Slagur var um eldisleyfin í Önundarfirði og
í greinagerð frá Dýrfiski kemur fram að
fyrirtækið hafi verið fyrst til þess að hefja
silungaeldi í firðinum á árinu 2012 og væri
með rekstrarleyfi gefið út í apríl sama ár. 52
2.4. Eldissvæði Dýrfisks hf. við Snæfjallaströnd í
Dýrfiskur hafði huga á að vera með Mynd
Ísafjarðardjúpi.
umfangsmeira eldi í Önundarfirði eða allt
að 1.100 tonna ársframleiðslu. Skipulagsstofnun komst að þeirri niðurstöðu árið 2014 að
fyrirhugað eldi kunni að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því háð mati á
umhverfisáhrifum. 53 Áherslur Arctic Fish hafa verið í öðrum fjörðum og undanfarin ár hefur
félagið ekki verið með eldi í Önundarfirði.

Ísafjarðardjúp
Í apríl 2015 fékk Dýrfiskur heimild skv. starfsleyfi til að framleiða allt að 4.000 tonn á ári af
regnbogasilungi við Snæfjallaströnd í Ísafjarðardjúpi (mynd 2.4). 54 55 56 Rekstrarleyfi fékkst síðan
í september 2020 en í því var gert ráð fyrir 5.300 tonna hámarks lífmassa (kafli 3.1). Fram að
þessu hefur ekkert eldi verið stundað á vegum Arctic Fish í Ísafjarðardjúpi.

2.3 Eldið

Eldissvæði
Á frumkvöðlaárunum var Arctic Fish með regnbogasilungseldi í Dýrafirði en jafnframt var
lítilsháttar eldi á regnboga og bleikju í Önundarfirði. Seiði voru framleidd í seiðaeldisstöð
fyrirtækisins í Tálknafirði.
Umfang eldisins
Litlar upplýsingar eru um regnbogasilungseldi Arctic Fish á frumkvöðlaárunum. Á árinu 2013
voru sett út um 300.000 seiði og um 400.000 árið 2014. Áætlað var að setja út 750.000 seiði árið
2015. 57
Árangur af eldinu
Illa gekk í regnbogasilungseldinu og
skilað það litlu, afföll voru mikil á
eldisfiski í Dýrafiski þar sem eldið var að
mestu staðsett á þessum árum.
Tiltölulega litlu var slátrað og gekk
regnbogasilungseldið erfiðlega eins og
var almennt hjá sjókvíaeldisfyrirtækjum

Á frumkvöðlatímabilinu gekk erfiðlega með eldið
á regnbogasilungi og mikil afföll voru m.a. vegna
þörungablóma.

https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/792#emat
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/906#tmat
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Br%c3%a9f%20D%c3%bdrfisks%20til%20UST%20vegna%20eldis%20%c3%8dS%2047.pdf
53 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1038/201402038.pdf
54 https://www.ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/starfsleyfi/eldi-sjavar-og-ferskvatnslifvera/arctic-sea-farm-isafirdi/
55 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/i-auglysingu/2014/Dyrfiskur/2013-12-20%20D%C3%BDrfiskur%20%20tilkynning%204000t%20st%C3%A6kkun%20vi%C3%B0%20Sn%C3%A6fjallastr%C3%B6nd%20%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BApi.pdf
56 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf
57 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/04/Fiskeldisfrettir-3.4.2015.pdf
50
51
52
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á þessum árum. Lögð var áhersla á sjálfbærni og var Dýrfiskur fyrst íslenskra eldisfyrirtækja að
fá vottun fyrir lífrænt eldi hjá TÚN ehf. 58 Unnið var eftir þeirri vottun aðeins í stuttan tíma. 59

Þörungablómi og afföll
Á árunum 2011 60 og 2015 61 áttu sér stað mikil afföll á eldisfiski í Dýrafirði vegna eitraðra
þörunga. Það drápust á árinu 2011 um 60 tonn 62 og árið 2015 drápust um 100 tonn af
regnbogasilungi í kvíunum. 63 Hér er um að ræða hlutfallslega mikil afföll á eldisfiski tekið tilliti
til þess að umfang eldisins var lítið á þessum árum.

2.4 Reksturinn

Arctic Fish
Rekstur Arctic Fish gekk erfiðlega og
á frumkvöðlaárunum var uppsafnað
Á frumkvöðlaárunum var uppsafnað tap félagsins
tap félagsins um 1,5 milljarðar ISK á
um 1,5 milljarðar ISK á verðlagi hvers árs.
verðlagi hvers árs (tafla 2.2). Eignir
félagsins aukast úr um hálfum
milljarði króna árið 2011 upp í um
þrjá milljarða króna á árinu 2013. Á árinu 2014 veitti Bremesco Holding Ltd. félaginu lán upp á
2,5 milljarða ISK. 64 Láninu virðist síðan hafa verið breyt í hlutafé og styrkti þannig
eiginfjárhlutfallið verulega (tafla 2.2). 65 Dótturfélög voru almennt rekin með tapi og mest var það
hjá Dýrfiski.
Tafla 2.2. Lykiltölur úr rekstrar- og efnahagsreikningi. Byggt á ársreikningum Arctic Fish ehf.
x 1000

Rekstrartekjur
Hagnaður/tap
Eignir
Skuldir
Eiginfjárhlutfall
Hlutir

2011

-

2012

2013

2014

2015

117.616 552.461
243.428

164.761 625.887
481.615

121.106 2.859.181
2.593.803

656.120 2.481.949
2.802.842

206.464
476.856
2.912.753
1.221.270

55,9
426.650

23,1
426.650

9,3
426.650

-12,9
426.650

58,1
2.915.882

Dýrfiskur
Á árunum 2011-2015 var tap á
Tafla 2.3. Lykiltölur úr rekstrar- og efnahagsreikningi Dýrfisks hf. og Arctic Sea
rekstri Dýrfisks öll árin eða Farm hf. Byggt á ársreikningum félaganna.
samtals rúmlega 1,1 milljarður x 1000
2011
2012
2013
2014
2015
á verlagi hvers árs (tafla 2.2). Rekstrartekjur
- 138.059
-149.109 -148.773
-302.438
-412.996
Tap á rekstri félagsins má rekja Hagnaður/tap
Eignir
256.544
485.468 1.006.925 2.461.983 1.846.720
til þess að erfiðlega gekk í
Skuldir
182.391
301.734
542.598
301.025
1.028.639
eldinu og skilaði það litlu. Á Eiginfjárhlutfall (%)
28,9
37,8
46,1
87,8
44,3
árunum 2011-2014 setti Arctic Nýtt hlutafé
246.408
258.682
429.365 1.929.222
Fish nýtt hlutafé inn í Dýrfisk
sem nam tæpum 2,9 milljörðum ISK (tafla 2.3).

https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/i-auglysingu/2014/Dyrfiskur/2013-12-20%20D%C3%BDrfiskur%20%20tilkynning%204000t%20st%C3%A6kkun%20vi%C3%B0%20Sn%C3%A6fjallastr%C3%B6nd%20%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BApi.pdf
59 https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/?_t=1651320092.2236278
60 https://timarit.is/page/6236964?iabr=on#page/n16/mode/2up/search/d%C3%BDrfiskur
61 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/04/Fiskeldisfrettir-3.4.2015.pdf
62 https://old.sjavarutvegur.is/thorskeldi/Skjol/Kvotafundur2011/gisli.pdf
63 https://www.mast.is/static/files/fiskur/arsskyrsla-dyralaeknis-fisksjukdoma-2021.pdf
64 Arctic Fish ehf. Condensed Financial Statements for the year 2014
65 Arctic Fish ehf. Condensed Consolidated Financial Statements 2015
58
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2.5 Eignarhald og viðskipti
Bremesco Holding Ltd.
Jerzy Malek forsvarsmaður Bremesco Holding Ltd. hefur leikið lykilhlutverk á frumkvöðlaárum
Arctic Fish. Allt frá árinu 2011 til ársins 2015 er Bremesco Holding Ltd. ráðandi aðili í Arctic Fish
með 95% eignarhlut öll árin. Bremesco Holding Ltd. lagði verulega fjármuni í Arctic fish eða um
2,8 milljarða króna, en á sama tíma var tap á félaginu um 1,5 milljarða ISK. Stór hluti þeirra
fjármuna sem voru lagðir í félagið voru því tapaðir í lok frumkvöðlaáranna.

NOVO ehf.
Hlutur NOVO ehf. er aðeins 5% í Arctic Fish öll frumkvöðlaárin. Þeir sem standa að baki NOVO
eru Sigurður Pétursson og Guðmundur Stefánsson og eiginkonur. Sigurður Pétursson var
framkvæmdastjóri Arctic Fish öll frumkvöðlaárin. Ásamt eignaraðild í Arctic Fish og
dótturfélögum átti NOVO einnig Vestfirðing ehf. á árunum 2012 og 2013 sem seldur var til Arctic
Fish á árinu 2014. 66

Sameiningar
Arctic Fish og Fjarðalax voru komin í samvinnu í umhverfismati í Patreks- og Tálknafirði. Á árinu
2015 var skrifað undir viljayfirlýsingum um sameiningu á Fjarðalaxi og Arctic Fish. 67 Sameiningin
mun hafa í för með sér aukið eldi og var gert ráð fyrir því að framleiðslan færi úr 6.000 tonnum í
19.000 tonn á laxi og regnbogasilungi í
Patreksfirði og í Tálknafirði. Unnið var
Unnið var að sameiningu Arctic Fish og
að því að ljúka samningum fyrir áramót
68
Fjarðalaxi
á árinu 2015. Fjarðalax sameinaðist
Ekkert varð síðan úr
2015/2016.
sameiningu á Arctic Fish og Fjarðalaxi
síðan Arnarlaxi á árinu 2016.
þar sem félagið sameinaðist Arnarlaxi á
árinu 2016. 69

Vestfirðingur ehf. Condensed Financial Statements for the year 2014
https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2015/06/13/aform_um_samruna_i_laxeldi/
https://www.ruv.is/frett/umsvif-og-breytingar-a-fiskeldi-a-vestfjordum
69 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
66
67
68
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3. Uppbyggingartímabilið (2016-2020)
3.1 Eldisleyfin
Eldisleyfi og eldisvæði Tafla 3.1. Yfirlit yfir leyfi og áform Arctic Fish á árinu 2016 og 2020 á eldi á laxi og
Á árinu 2016 var Arctic regnbogasilungi. Athugið að leyfi árið 2016 miðast við framleiðslu og leyfi fyrir árið 2020 við
Fish með eldisleyfi í leyfilegan hámarks lífmassa.
2016
2020
Ísafjarðardjúpi
og
Eldissvæði
Leyfi
Áform Samtals
Leyfi
Áform Samtals
Dýrafirði,
samtals
6.800
6.800
7.800
7.800
Patreks- og Tálknafjörður
6.000 tonn fyrir utan Arnarfjörður
4.000
4.000
4.000
4.000
litlu 200 tonna leyfin. Dýrafjörður
2.000
2.000
4.000
4.000
6.000
10.000
Áform eru um aukin Ísafjarðardjúp
4.000
4.000
5.300
4.800
10.100
6.000
12.800
18.800
17.100
14.800
31.900
eldisleyfi í Dýrafirði og Samtals
ný leyfi í Patreks- og
Arnarfirði, samtals 12.800 tonn (tafla 3.1).

Í lok uppbyggingartímabilsins var Arctic Fish með 11.800 tonna eldisleyfi á laxi og 5.300 tonn af
regnboga eða samtals 17.100 tonn og í umsóknarferli voru 14.800 tonn (tafla 3.1). 70 Arctic Fish
var kominn með sex eldissvæði í fjórum fjörðum og í umsóknarferli voru sjö eldissvæði (mynd
3.1). 71

Hámarks lífmassi
Áhættumat erfðablöndunar var fyrst gefið út árið 2017 72 og síðan endurskoðað á árinu 2020. 73
Í nýju endurskoðuð áhættumati er miðað við leyfilegan hámarkslífmassa í staðinn fyrir
framleiðslu en þar gerði Hafrannsóknastofnun ótrúleg mistök sem juku framleiðsluheimildir
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila á röngum forsendum sem fjallað er um í öðrum
skýrslum höfundar (sjá einnig kafla
5.1). 74 75 Í framhaldi af endurskoðuðu
áhættumati var gefin út endurbætt
reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi
þann 29. maí. 76 Með þessum breytingu
aukast
framleiðsluheimildir
eða
möguleg framleiðsla hjá Arctic fish
u.þ.b. 30% samhliða og eldisleyfin eru
endurútgefin.
Dýrafjörður
Arctic Sea Farm var með 2.000 tonna
eldisleyfi í Dýrafirði í byrjun
uppbyggingartímabilsins. Í nóvember
2017 var eldisleyfið stækkað upp í
4.000 tonn af regnbogasilungi og laxi á
þremur staðsetningum í Dýrafirði
(mynd 3.2). 77 78 79 Umsóknarferlið
hafði þá tekið sex ár og fram kom í

Mynd 3.1. Eldissvæði sem eldisleyfi var búið að fá leyfi fyrir
og svæði sem voru í umsóknarferli hjá Arctic Fish um
áramótin 2020/2021.

https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf
73 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
74 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
75 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
76 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
77 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi_ASF%20D.pdf
78 https://ust.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2017/07/05/Arctic-Sea-farm-hf-Starfsleyfistillaga-i-auglysingu/
79 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi_ASF%20D.pdf
70
71
72
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viðtali við forsvarsmann Arctic
Fish að ferill leyfismála var
sagður ófyrirsjáanlegur og taki
langan tíma. 80 Í febrúar 2018
samþykkti
Skipulagsstofnun
tillögu
Arctic
Fish
að
matsáætlun um 10.000 tonna
laxeldi í Dýrafirði. Um er að
ræða framleiðsluaukningu um
6.000 tonn, til viðbótar þeim
4.000 tonnum sem Arctic Fish
hafði áður fengið leyfi fyrir í
Dýrafirði. 81 Skipulagsstofnun
gaf síðan út álit sitt í mars
2020 82 og Arctic Fish fékk
síðan eldisleyfi í maí 2021. 83

Mynd 3.2. Staðsetningu eldissvæða Arctic Sea Farm skv. eldisleyfi í
Dýrafirði frá 2017.

Önundarfjörður
Arctic Fish hafði 200 tonna eldisleyfi í Önundarfirði til eldis á regnbogasilungi og bleikju frá árinu
2016. 84 85 Það hefur ekkert eldi verið starfrækt á svæðinu á uppbyggingartímabilinu og fram til
dagsins í dag svo vitað sé.

Arnarfjörður
Í janúar 2017 samþykkt Skipulagsstofnun matsáætlun Arctic Fish um fyrirhugað 4.000 tonna
laxeldi í Arnarfirði og í júlí 2020 gaf stofnunin út álit. 86 Eldi Arctic Fish var fyrirhuguð á þremur
staðsetningum (mynd 3.3) og töluverð breyting hafði verið gerð á staðsetningum m.v. tilkynningu
til Skipulagsstofnunar frá 2014 (kafli 2.2). Eldisleyfi var síðan gefið út í mars 2022. 87

Ísafjarðardjúp
Í byrjun uppbyggingartímabilsins var Arctic Fish með 4.000 tonna eldisleyfi fyrir regnbogasilung
í Ísafjarðardjúpi. Í september 2020 fékk Arctic Fish 5.300 tonna rekstrarleyfi frá Matvælastofnun
og er þar miðað við leyfilegan hámarks lífmassa. 88 Áður hafði Arctic Fish verið búið að fá
starfsleyfi eða í apríl 2015 en þar kemur fram: 89
,,Rekstraraðila er heimilt að framleiða á eldissvæðinu allt að 4.000 tonn á ári af regnbogasilungi í
Ísafjarðardjúpi. Lífmassi á hverjum tíma skal ekki vera yfir 5.300 tonnum.“

Með því að hafa hámarks lífmassa í starfsleyfi gat Arctic stækkað sitt leyfi um 1.300 tonn. Miðað
við 4.000 tonna framleiðslu hefði að öllu eðlilegu hámarks lífmassi átt að vera undir fjögur þúsund
tonnum. Um samhengi á milli framleiðslu og hámarks lífmassa er m.a. fjallað um í athugasemdum
höfundar á áhættumati erfðablöndunar. 90
Í júní 2017 samþykkti Skipulagsstofnun matsáætlun Arctic Fish vegna fyrirhugaðs 7.600 tonna
framleiðsluaukningu á laxi í Ísafjarðardjúpi: 91
,,Í tillögu Arctic Sea Farm (ASF) að matsáætlun kemur fram að áformuð er 8.000 tonna framleiðsla á laxi á
þremur eldissvæðum í Ísafjarðardjúpi; við Sandeyri við Snæfjallaströnd, í Laugarvík í Skötufirði og við
Arnarnes í mynni Skutulsfjarðar. Fyrirtækið hefur þegar rekstrarleyfi til framleiðslu á 200 tonnum af laxi og
silungi við Snæfjallaströnd og 200 tonnum í Skötufirði og nemur framleiðsluaukningin 7.600 tonnum.“

https://timarit.is/files/43872269#search=%22Arctic%20Fish%20Arctic%20Fish%20Arctic%20Fish%22
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/942#emat
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1509/201805042-D%C3%BDrafj%C3%B6r%C3%B0ur.pdf
83 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/02_Starfsleyfi%20Arctic%20Sea%20Farm%20hf.%20D%c3%bdrafir%c3%b0i_undirr.pdf
84 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/fe-1114-rekstrarleyfi-arctic-sea-farm-hf.-is-36083.pdf
85 https://www.ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/starfsleyfi/eldi-sjavar-og-ferskvatnslifvera/arctic-sea-farm-onundarfirdi/
86 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/906#alit
87 https://www.ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/starfsleyfi/eldi-sjavar-og-ferskvatnslifvera/arctic-sea-farm-arnarfirdi/
88 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/fe-1127-asf-snaefjallast.-r-5.300t.pdf
89 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf
90 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
91 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#emat
80
81
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Mynd 3.3. Eldissvæði Arctic Fish sem tilkynnt voru til umhverfismats eru blálituð. Fyrirhuguð og
núverandi eldissvæði Arnarlax eru afmörkuð með svörtum línum og bókstafnum A. Núverandi og
fyrirhuguð eldissvæði Fjarðalax í Fossfirði eru afmörkuð með rauðum útlínum. 92

Í frummatsskýrslu eru gerðar breytingar og fjallað um framleiðslu og leyfilegan hámarks
lífmassa:93
,,Hér er lögð fram frummatsskýrsla fyrir 8.000 tonna laxfiskaeldi í Ísafjarðardjúpi, sem er í samræmi við
ráðleggingar áhættumats Hafrannsóknastofnunar um hámarkseldi í firðinum. Upphaflega var hér er um að
ræða 7.600 tonna framleiðsluaukningu frá fyrri rekstrarleyfum sem hafa nýlega verið afturkölluð.
Frummatsskýrsla þessi fjallar því um 8.000 tonna meðalársframleiðslu með 10.100 tonna
hámarkslífmassa.

Varðandi 0,8;1,0 regluna eins og gegnið er út frá hér að ofan verður fjallað um í kafla 5.1. Álit
Skipulagsstofnunar lá fyrir í janúar 2021. 94

Patreks- og Tálknafjörður
Í september 2016 gaf Skipulagsstofnun út álit vegna sameinilegs umhverfismats Arctic Fish
(Dýrfisks) og Arnarlax (Fjarðalax) en þar kemur m.a. fram (mynd 3.4):95
,,Markmið framkvæmdaaðila sé að samanlögð ársframleiðsla fyrirtækjanna í Patreksfirði og
Tálknafirði verði allt að 17.500 tonn, sem skiptist þannig að Fjarðalax framleiði 10.700 tonn (3.000 tonn að
viðbættum 7.700 tonnum) og Arctic Sea Farm framleiði 6.800 tonn.“

Í framhaldinu var sóttum um starfs- og rekstrarleyfi sem fékkst úthlutað í desember 2017. 96 97
Eldisleyfin gáfu heimild til framleiðslu á 6.800 tonnum af laxi á ári (að hámarki 7.800 tonna af
lífmassa á hverjum tíma) í Patreks- og Tálknafirði. Arctic Fish ákvað fljótlega að óska eftir
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1560/201712021-ASF-Arnarfir%C3%B0i%20%C3%81lit.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#fath
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
95 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/808#alit
96 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/asf/ASF%20Su%C3%B0urfir%C3%B0ir%20starfsleyfi.pdf
97 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/leyfi-til-laxeldis-i-patreksfiri-og-talknafiri-felld-ur-gildi
92
93
94
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breytingu á eldisstaðsetningu í Patreksfirði og komst Skipulagsstofnun að þeirri niðurstöðu í apríl
2018 að sú breyting þyrfti ekki að fara í umhverfismat. 98

Mynd 3.4 Eldissvæði Fjarðalax (F) og Arctic Sea Farms (D) í Patreks- og Tálknafirði skv. matsskýrslu frá 2016.
Fjarðalax áformar eldi á laxi en Arctic Fish (Arctic Sea Farm) á laxi og regnbogasilungi. 99 100

Ógilding leyfa í Patreks- og Tálknafirði
Í tveimur tímamóta úrskurðum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þann 27.
september 2018, eru eldisleyfi Fjarðalax ehf. og Arctic Fish ógilt. 101 102 103 Niðurstaðan byggir
fyrst og fremst á einu kærulið, þ.e. að andstætt lagaskyldu var ekki á neinu stigi
málsmeðferðarinnar gerð gangskör að því að greina frekari valkosti en þann eina, sem
leyfishafinn ákvað sjálfur að fjalla um. Og ekki voru heldur borin saman umhverfisáhrif hinna
ýmsu valkosta við aðalvalkost framkvæmdaraðilans. 104 Stjórnvöld brugðust skjótt við með
breytingu á lögum um fiskeldi. 105 Því var haldið fram að með viðbrögðum stjórnvalda hafi
lánalínu Arctic Fish verið bjargað. 106 Í umræðunni var einnig bent á Neil Shiran Þórisson
fjármálstjóri Arctic Fish, væri mágur Gunnars Atla Gunnarssonar, aðstoðar manns Kristján Þórs
Júlíussonar sjávarútvegsráðherra. 107 Í framhaldinu voru gefnar undanþágur þann 28. nóvember
2018. 108 Endanlegt eldisleyfi var síðan gefið út í ágúst 2019. 109 110 Við endurútgáfu á leyfinu voru
gerðar nokkrar breytingar á staðsetningu eldissvæða (mynd 3.5).
https://www.skipulag.is/skipulagsstofnun/frettir/breyting-a-stadsetningu-eldissvaeda-arctic-sea-farm-og-fjardalax-arnarlax-i-patreksfirdi
https://www.mast.is/static/files/import/leyfi/matsskyrsla-patreks-og-talknafjorur-copy-1.pdf
https://www.mast.is/static/files/import/leyfi/matsskyrsla-patreks-og-talknafjorur-vibot.pdf
101 https://uua.is/urleits/4-2018-arctic-sea-farm/
102 https://timarit.is/page/7058089?iabr=on#page/n10/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
103 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tillaga-a-rekstrarleyfi-arctic-sea-farm-i-patreks-og-talknafiri
104 https://stundin.is/grein/7541/timamotaurskurdir-i-laxeldismalum/
105 https://www.althingi.is/altext/stjt/2020.088.html
106 https://www.visir.is/g/2018181008855
107 https://timarit.is/page/6989781?iabr=on#page/n0/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
108 https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-Starfssemi/Fiskeldi/UMH18100029%20-%20Undan%c3%be%c3%a1ga%20Arctic%20Sea%20Farm%20hf.pdf
109 https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/MengandiStarfssemi/Fiskeldi/%c3%81kv%c3%b6r%c3%b0un_starfsleyfi%20og%20greinarger%c3%b0%20ASF%20P%20og%20T.pdf
110 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/leyfi-til-laxeldis-i-patreksfiri-og-talknafiri-felld-ur-gildi
98
99

100
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Mynd 3.5. Breytt staðsetning eldissvæða í Tálknafirði. Eldi Arctic Sea Farm verður staðsett við Hvannadal í stað
Akravíkur áður og eldissvæði Fjarðalax lögð af við Sveinseyri og Suðureyri skv. viðnót við matsskýrslu frá 2019. 111

Lögin um fiskeldi og seinkun gildistöku
Lög um fiskeldi voru samþykkt frá Alþingi 20. júní 2019 112. Á milli annarra og þriðju umferðar í
meðferð málsins á Alþingi var gerð sú breyting að í stað þess að miða við matsáætlun til að geta
haldið áfram í gamla kerfinu var miðað við að ganga út frá að búið væri að skila inn
frummatsskýrslu til Skipulagsstofnunar. Þessi ákvörðun hefði getað slegið út af borðinu mörg
áform laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila þ.á.m. Arctic Fish. Hér voru tvö mál undir
hjá Arctic Fish 8.000 tonna áform á laxeldi í Ísafjarðardjúpi og 4.000 tonna áform í Arnarfirði. Til
að sum laxeldisfyrirtækin ættu möguleika á að skila inn frummatsskýrslu þurfti að vinna að
seinkun birtingu og gildistöku laganna. Forseti Íslands staðfesti lögin 1. júlí 2019 og þau voru
síðan ekki birt í Stjórnartíðindum fyrr en 18. júlí 2019. 113 Til að seinka birtingu laganna hringdi
skrifstofustjóri sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis í Stjórnartíðindi og fékk birtingu laganna
seinkað en um málið er m.a. fjallað í Stundinni. 114 Lögin voru fyrst birt 10 dögum eftir að
skrifstofustjórinn hringdi í Stjórnartíðindi, tæpum mánuði eftir að lögin voru samþykkt frá
Alþingi. 115 Hver fékk skrifstjórann til að hringja í Stjórnartíðindi er ennþá óljóst. 116 117 Bent var
á af Óðni Sigþórssyni, einum fulltrúa í starfshópi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um
stefnumótun i fiskeldi 118 að Arctic Fish hafi fengið að halda í gildi umsókn um hátt í 20.000 tonn
á meðan sum fyrirtæki tapi öllum umsóknum sínum. Þetta væri á skjön við niðurstöðu starfshóps
ráðherra um stefnumörkun í fiskeldi sem vildi að annaðhvort yrðu allar umsóknir að teljast gildar
eða allar að falla niður. 119 Í Stundinni var fjallað um að hér hafið verið undir fjárhagslegir
hagsmunir þriggja laxeldisfyrirtækja sem má verðleggja á 85 milljarða króna. 120
https://www.mast.is/static/files/import/leyfi/matsskyrsla-patreks-og-talknafjorur-vibot.pdf
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=647
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=f27fce36-909b-440c-a4ed-2d063f270501
114 https://stundin.is/grein/12278/raduneytid-skrifstofustjorinn-braut-verklags-reglur-en-ojost-er-hvort-hann-framdi-logbrot/
115 https://stundin.is/grein/12109/starfsmadur-atvinnuvegaraduneytisins-let-seinka-birtingu-laga-og-vardi-hagsmuni-laxeldisfyrirtaekja/
116 https://stundin.is/grein/12278/raduneytid-skrifstofustjorinn-braut-verklags-reglur-en-ojost-er-hvort-hann-framdi-logbrot/
117 https://stundin.is/grein/12109/starfsmadur-atvinnuvegaraduneytisins-let-seinka-birtingu-laga-og-vardi-hagsmuni-laxeldisfyrirtaekja/
118 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
119 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/06/24/breytingar_a_fiskeldislogum_osanngjarnar/
120 https://stundin.is/grein/12326/thess-vegna-mun-liklega-engin-stofnun-islandi-upplysa-85-milljarda-krona-hagsmunama/
111
112
113
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Verðmat á eldisleyfum
Það voru gríðarlegir fjárhagslegir
Almennt séð eru engin útgefin leyfi á Íslandi sem
hagsmunir undir í formi eldisleyfa. Í
renna út. Gert er ráð fyrir að leyfin séu
ársskýrslum Norway Royal Salmon
endurnýjuð svo framarlega sem ekki sé sérstök
(NAS) er velt fyrir sér verðmætum
ástæða til að synja um framlengingu.
eldisleyfa Arctic Fish og í árskýrslu
2018
kemur
fram
að
umframverðmæti sé vegna eldisleyfa
og landareignar. Samþykkt eldisleyfi séu óefnilega eign og umsóknir sem séu í umsóknarferli sé
ekki eign fyrr en leyfi fæst. 121 Í árskýrslum NRS fyrir 2019 og 2020 kemur fram að leyfin krefjast
endurnýjunar eftir ákveðinn tíma. Almennt séð eru engin útgefin leyfi á Íslandi sem renna út. Gert
er ráð fyrir að leyfin séu endurnýjuð svo framarlega sem ekki sé sérstök ástæða til að synja um
framlengingu. Leyfin geta því verið endurnýjuð án verulegs
kostnaðar fyrir fyrirtækið, svo framarlega sem leyfisskilyrðum
sé fullnægt. NRS metur eldisleyfin sem óefnislega eign með
óákveðinn líftíma sem ekki er afskrifað. 122 123 Á þessum
tímapunkti voru ekki upplýsingar eða grundvöllur til að reikna
út verðmæti eldisleyfa fyrr en félagið var komið á
hlutbréfamarkað (kafli 4.4).

3.2 Eldið

Eldi á regnbogasilungi
Það eru litlar upplýsingar um árangurinn af eldi
regnbogasilungs hjá Arctic Fish á uppbyggingartímanum eða
allt frá stofnun félagsins. Almennt gekk eldi á regnbogasilungi í
sjókvíum illa á þessum árum hér á landi. Slakur árangur í eldi
regnbogasilungs hjá Arctic Fish endurspeglast í lakri afkomu hjá
félaginu.

Mynd 3.6 Útsetning laxaseiða í
sjókvíar hjá Arctic Fish á árunum
2017-2020.

Laxaseiði
Arctic Fish hefur byggt glæsilega seiðaeldisstöð í botni Tálknafjarðar sem var opnuð formlega um
haustið 2019. 124 Seiðaeldisstöðin hefur framleitt laxaseiðin fyrir sjókvíaeldi fyrirtækisins. Fyrstu
laxaseiðin voru sett út í Dýrafjörð á árinu 2017 en fram að því hafði eingöngu verið stundað hjá
Arctic Fish eldi á regnbogasilungi og lítilsháttar á bleikju. Í fyrstu útsetningu árið 2017 voru sett
út um 700 þúsund seiði og jókst fjöldinn síðan og var kominn upp í tæpar þrjár milljónir árið 2020
(mynd 3.6). 125

Afföll
Fiskeldi í sjó er viðkvæmt fyrir
breytingum á sjávarhita. Afföll hafa
verið meiri en væntingar voru um
vegna lágs hitastigs. Afföll mælt í fjölda
fiska hefur þó minnkað mikið á síðustu
árum (mynd 3.7). 126 Dregið hefur úr
afföllum m.a. vegna betri gæða á
seiðunum og betri meðhöndlunar við

Mynd 3.7. Afföll hjá Arctic Fish miðað við fjölda fiska. Árin
2019 og 2020 eru afföllin áætluð.

http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS%20%C3%85rsrapport%202018.pdf
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_2020_A%CC%8Arsrapport_siste_NO.pdf
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS%20%C3%85rsrapport%202020.pdf
124 https://timarit.is/page/7222720?iabr=on#page/n19/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
125 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
126 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
121
122
123
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flutning. 127 Afföll á eldisfiski hjá
Arctic Fish hafa verið töluvert
hærri fyrir árganga 2017 og 2018
en almennt er í Noregi. 128

Fóðurstuðull
Fóðurkostnaður
er
stærsti
kostnaðarliðurinn í laxeldi og þar
skiptir fóðurstuðull miklu máli.
Líffræðilegur fóðurstuðull var
tiltölulega hár á árinu 2017 en Mynd 3.8. Líffræðilegur fóðurstuðull hjá Arctic Fish.
hefur
síðan
lækkað
á
uppbyggingartímanum (mynd 3.8). 129 Fóðurstuðull hjá Arctic Fish hefur verið svipaður og í
norsku laxeldi. 130

Slátrun og vinnsla
Arctic Fish fékk ASC vottun á árinu 2016 og var fyrsta félagið á Íslandi sem fékk þá vottun. Síðan
hefur allur fiskur sem hefur verið seldur frá félaginu verið ASC vottaður. 131 Það liggja ekki fyrir
upplýsingar um hve mikið var slátrað af regnbogasilungi á uppbyggingartímabilinu. Fyrsta
slátrun á eldislaxi var um 3.300 tonn árið 2019 og um 7.400 tonn á árinu 2020 og er hér miðað
við slægðan fisk. 132 Framan af var vinnsla á regnbogasilungi hjá Arctic Fish á Flateyri en var síðan
flutt til Ísafjarðar á árinu 2016. 133 Öllum eldislaxi hjá Arctic Fish hefur verið slátrað hjá Arnarlaxi
á Bíldudal.
Athugasemdir eftirlitsaðila
Framan af var opinbert eftirlit ekki mjög virkt og lítið af athugasemdum. Á árinu 2020 fjölgaði
athugasemdum eftirlitsaðila við úttekt á eldi Arctic Fish verulega (viðauki 1). Stærstu
athugasemdirnar fólust í að eldisbúnaður var utan heimilaðs eldissvæðis, hámarks lífmassi eða
framleiðsla var of mikil og notaður var koparoxíð sem gróðurhamlandi efni í netpokum sem ekki
var heimild fyrir.
Slysasleppingar
Með tilliti til slysasleppinga hefur verið lítið um tjón á búnaði hjá Arctic Fish í samanburði við
Arnarlax 134 sem má að einhverju leiti sjá í samhengi við minni umsvif í rekstrinum. Í febrúar 2017
var tilkynnt um gat á sjókví með regnbogasilungi í Dýrafirði. 135 136 Í febrúar 2020 var tilkynnt um
gat á sjókví í Dýrafirði með laxi. 137 Það liggja ekki fyrir upplýsingar um hvort og þá í hve miklu
mæli lax hafi sloppið úr sjókvíum hjá Arctic Fish.
Ófrjóir laxar
Í október 2016 var tilkynnt að
Landssamband fiskeldisstöðva (LF)
kæmi að samstarfi um tilraun til að ala
ófrjóan lax (þrílitna) í sjókvíum við
Ísland, í samstarfi við íslensk fyrirtæki
og stofnanir. Fram kom einnig að nýr
eignaraðili Arctic Fish, Norway Royal
Salmon
(NRS)
hafi
stundað

Gert var ráð fyrir að Arctic Fish færi í eldi á
ófrjóum eldislaxi en það virðist hafa verið hætt
við þau áform. NRS hefur ákveðið að hætta með
eldi á ófrjóum laxi á árinu 2023 og gerir ráð fyrir
í framhaldinu lækkun á framleiðslukostnaði.

https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2022/fiskehelserapporten-2021
https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
130 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-og-regnbueoerret
131 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
132 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
133 https://www.fiskifrettir.is/frettir/dyrfiskur-flytur-sig-fra-flateyri-til-isafjardar/128163/
134 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
135 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/skoun-a-sjokvi-vegna-slysasleppinga
136 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysasleppingar-regnbogasilungs-a-vestfjorum
137 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-dyrafirdi
127
128
129
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rannsóknir á eldi á ófrjóum laxi í Noregi. 138 Arctic Fish gerði ráð fyrir að framleiða ófrjó laxaseiði
og ef allt gengi að óskum ættu fyrstu laxaseiðin að verða tilbúin til útsetningar í sjó sumarið
2018. 139 Það liggja ekki fyrir upplýsingar um að ófrjó laxaseiði hafi farið í sjókvíar hjá Arctic Fish.
NRS hefur ákveðið að hætta með eldi á ófrjóum laxi og gerir ráð fyrir í framhaldinu lækkun á
framleiðslukostnaði. 140 Gert er ráð fyrir að öllu eldi á ófrjóum laxi hjá NRS verði lokið á árinu
2023. 141

3.3 Reksturinn

Rekstrar- og efnahagsreikningur
Rekstrartekjur hjá Arctic Fish hafa aukist mikið seinni hluta uppbyggingartímabilsins og voru
komnar upp í 5,5 milljarða ISK á árinu 2020 (tafla 3.2). Efnahagsreikningurinn hafði farið úr 6
milljörðum ISK í upphafi uppbyggingartímabilsins upp í 16,5 milljarða ISK í lok þess.
Eiginfjárhlutfall lækkaði á Tafla 3.2. Lykiltölur úr rekstri Arctic Fish á árunum 2016-2020 byggt á ársreikningum
árunum 2017-2019 en félagsins.Við umreikning á evrum í íslenskar krónur var miðað við meðalgengi hvers árs.
tölur eru í þúsund krónum.
hækkaði aftur árið 2020 Allar
x 1000
2016
2017
2018
2019
2020
þegar nýtt hlutafé kom Rekstrartekjur
401.651
874.923
78.011
2.274.676
5.528.922
564.613 187.869 491.108 671.809 513.921
inn í félagið. Öll árin var Hagnaður/tap
6.104.361
5.799.754
8.020.931 12.631.731 16.545.315
tap á rekstrinum, samtals Eignir
Skuldir
1.353.142
1.236.404
3.948.689
9.119.123
9.699.529
uppsafnað
um
2,4 Eiginfjárhlutfall
77,8
78,7
50,8
27,8
41,4
milljarða ISK á verðlagi Hlutafé
5.831.764
5.831.764
5.831.764
5.992.408 10.147.444
hvers árs.

Rekstrarafkoma Arctic Sea Farm
Á árunum 2017-2020 er tap Arctic Fish í litlu mæli rakinn til sjókvíaeldis Arctic Sea Farm (tafla
3.3). Uppsafnað tap frá árinu 2011 er þó mikið eða 1,8 milljarður ISK á verðlagi hvers árs sem að
mestu má rekja til slæmra afkomu af
regnbogasilungseldi fyrirtækisins. Á
meðan
eingöngu
var
Á árunum 2016-2020 var uppsafnað 2,4 milljarða
regnbogasilungseldi (árin 2011-2016)
tap á rekstri hjá Arctic Fish.
í sjókvíum Arctic Sea Farm var
uppsafnað tap 1,6 milljarða ISK en eftir
að laxeldi hófst (árin 2017-2020) er uppsafnað tapið aðeins um 170 milljónir ISK.

Framleiðslukostnaður og framlegð
Framleiðslukostnaður á árinu 2019 var 5.2 evrur/kg m.v. slæg fisk, þar af 4 evrur/kg vegna
eldisins og 1,2 evrur vegna slátrunar og brunnbáts. 142 Jákvæð þróun átti sér stað á árinu 2020
með lækkun á framleiðslukostnaði samhliða mikilli uppbyggingu á lífmassa. Kostnaður á hvert
kg var rétt rúmlega 4 evrur og er þá miðað við slægðan lax. 143 Framlegð eða EBIT var - 0,74
evrur /kg á árinu 2019 en var jákvæð á árinu 2020 eða 0.06 evrur /kg. 144
Tafla 3.3. Lykiltölur úr rekstar- og efnahagsreikningi Arctic Sea Farm á árunum 2011-2020 byggt á ársreikningum félagsins. Við
umreikning á evrum í íslenskar krónur var miðað við meðalgengi hvers árs. Allar tölur eru í þúsund krónum.

x 1000
2011
Rekstrartekjur
Hagnaður/tap
- 138.059
Eignir
256.544
Skuldir
182.391
Eiginfjárhlutfall (%)
28,9
Nýtt hlutafé
246.408

2012

-149.109
485.468
301.734
37,8
258.682

2013

2014

-148.773
-302.438
1.006.925 2.461.983
542.598
301.025
46,1
87,8
429.365 1.929.222

2015

2016
216.484
-412.996 -469.656
1.846.720 1.791.704
1.028.639 1.443.280
44,3
19,4

2017
2018
2019
2020
521.563
17.012 1.882.245
3.811.496
-60.329 - 41.369 43.767 23.824
2.109.680 3.772.775 8.792.137 10.105.111
727.833 2.432.297 2.241.499
2.764.851
65,5
35,5
74,5
72,6
946.670
5.217.002
0

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232918/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/hefja-samstarf-um-tilraunaeldi-a-ofrjoum-laxi-frettatilkynning-fra-lf/
https://timarit.is/page/6793941?iabr=on#page/n25/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/
141 https://ilaks.no/stopper-utsett-av-triploid-laks-av-hensyn-til-fiskevelferd/
142 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
143 https://www.arcticfish.is/is/news/markadsaskoranir-i-fjorda-arsfjordungi-hja-arctic-fish/
144 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
138
139
140
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Umhverfiskostnaður
Á
uppbyggingartímabilinu
var
Umhverfiskostnaður hefur verið minni á Íslandi
umhverfiskostnaður lítill m.a. vegna
en í Noregi m.a. vegna minni opinberra krafna.
minni krafna hér á landi en almennt
þekkist í samkeppnislöndum. Tjón átti
sér stað tvisvar á uppbyggingartímabilinu en það liggja ekki fyrir upplýsingar um hvort og þá hve mikið slapp af eldisfiski (kafli
3.2). Íslenskum laxeldisfyrirtækjum er eingöngu skilta að vera með eftirlitsveiðar við kvíar sem
er lítil aðgerð og hrein sýndarmennska. Í Noregi er þeim sem er valdur að slysasleppingu gert
skylt að greiða fyrir vöktun og fjarlægja eldislax úr veiðiám. 145 Lítið var um laxalús á eldisfiski
hjá Arctic Fish (viðauki 2) og kostnaður því lítill. Til samanburðar var áætlað að þessi kostnaður
væri að meðaltali 4-5 NOK/kg í Noregi. 146

Stjórnendur og höfuðstöðvar
Sigurður Pétursson var framkvæmdastjóri Arctic Fish frá stofnun fram til lok ársins 2018 þegar
Stein Ove Tveiten tók við. 147 Sigurður varð síðan framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar þar sem
eitt af verkefnunum voru leyfismálin. Í lok ársins 2020 var tilkynnt um að Daníel Jakobsson 148
tæki fljótlega til starfa en hans hlutverk hefur m.a. verið upplýsingamiðlun og svara íslenskum
fjölmiðlum. Höfuðstöðvar Arctic Fish voru fluttar til Ísafjarðar á árinu 2018. 149

3.4 Stefnt að skráningu

Fréttatilkynning
Í fréttatilkynningu í byrjun nóvember 2020 kemur fram að Arctic Fish hafi fengið norska bankann
DNB, Pareto Securities og Arion Banka til að veita félaginu ráðgjöf við að kanna möguleikana á
skráningu félagsins á Merkur markaðinn í Noregi. Það var gert ráð fyrir að skráningin yrði á fyrsta
ársfjórðungi 2021. 150 Markmiðið með skráningunni voru að auka hlutafé félagsins til þess að geta
haldið áfram að fjárfesta í vexti fyrirtækisins. Á sama tíma vonast fyrirtækið eftir því að fjölga
innlendum hluthöfum í félaginu. 151
Sviðsmynd NRS
Forstjóri Norway Royal Salmon (NRS) segir í tilkynningunni að fyrirtækið hafi mikla trú á
Arctic Fish: 152
„NRS hefur mikla trú á fjárfestingu okkar í íslensku laxeldi, í gegnum Arctic Fish sem við eigum 50 prósent
í. Við viljum taka næsta skref með þessu félagi og höfum þess vegna fengið fjárhagslega ráðgjafa til að
skoða mögulega skráningu á Arctic Fish á Merkurmarkaðinn. Möguleg afleiðing af þessu er að NRS muni
auka við eignarhlut sinn í Arctic Fish.“

Aukning í hlutafé
Í aðdraganda útboðs undir lok ársins 2020 var hlutafé í Arctic Fish hækkað um tæplega 3,6
milljarða ISK. Hækkunin fór fram með
því að víkjandi lánum var breytt í
hlutafé með útgáfu nýrra hluta. Um var
Á árinu 2020 jók NRS hlutafé sitt í Arctic Fish um
að ræða 1,8 milljarða króna kröfu
1,8 milljarð ISK, Bremesco Holding Ltd. um
Norway Royal Salmon (NRS), áþekka
svipaða upphæð og NOVO um 90 milljón ISK.
kröfu kýpverska félagsins Friendmall
Ltd. (Bremesco Holding Ltd.) og 90
milljóna ISK lán NOVO. 153
145
146

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
Icelandic salmon AS, Private Placement and Listing on Merkur Market, October 2020

https://www.fiskifrettir.is/frettir/styrkir-baedi-eldid-og-imyndina/144371/
148 https://www.arcticfish.is/is/news/arctic-fish-raedur-daniel-jakobsson-til-starfa/
149 https://www.arcticfish.is/is/news/opening-new-headquarters-office-celebrated/
150 https://www.arcticfish.is/is/news/skraningarferli-hafid-hja-arctic-fish/
151 https://www.arcticfish.is/is/news/arsyfirlit-arctic-fish-2020/
152 https://stundin.is/grein/12207/isfirska-arctic-fish-aetlar-hlutabrefamarkad-i-noregi/
153 https://www.vb.is/frettir/haekkudu-hlutafe-i-addraganda-utbods/166849/?q=Arctic%20fish
147
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Staðan við útboð
Í fréttatilkynningunni frá nóvember 2020 er gert stuttlega grein fyrir stöðu og framtíðaráformum
fyrirtækisins: 154
,,Arctic Fish er laxeldisfyrirtæki sem er með 5 eldisstaðsetningar í þremur fjörðum á Vestfjörðum. Arctic
Fish er með eldisleyfi fyrir 11.800 tonna hámarks lífmassa og er með umsóknir fyrir 20.100 tonna hámarks
lífmassa til viðbótar. Arctic Fish áætlar að selja um 7.700 tonn af slægðum laxi á þessu ári, 11.700 tonn á
næsta ári og áætlanir gera ráð fyrir árlegri aukningu upp í sölu á um 24.000 tonnum af slægðum laxi árið
2025.“

Á markað
Þann 19. febrúar 2021 var Arctic Fish Holding AS móðurfélag Arctic Fish skráð á Euronext Growth
í kauphöllinni í Ósló (kafli 4.4). Fyrir skráningu fór fram hlutabréfaútgáfa að fjárhæð 350 milljónir
NOK í félaginu sem NRS tók þátt í með 200 milljónir NOK fjárfestingu og jók eignarhlut sinn enn
frekar eða í 51,28%. 155

3.5 Eignarhald og viðskipti
NRS kaupir

Í fréttatilkynning Arctic Fish frá 24. ágúst 2016 kemur fram að norska fiskeldisfyrirtækið NRS
(Norwegian Royal Salmon) hafi keypt um helming hlutafjár í Arctic Fish. Upphaflegu
hluthafar fyrirtækisins, Bremesco og Novo ehf. myndu áfram vera hluthafar og NRS eignast
helming hlutafjár móti núverandi hluthöfum. 156 Samkvæmt tilkynningu NRS til kauphallarinnar í Ósló greiðir fyrirtækið 29 milljónir evra fyrir 50% hlut í Arctic Fish en annað hlutafé er
í eigu eignarhaldsfélaganna Bremesco Holding og Novo (47,50% og 2,50%). 157 158 159 NRS
var með eldi í Finnmörku í Norður-Noregi var talið að sú reynsla gæti nýst Arctic Fish. 160 Með
innkomu NRS inn í Arctic Fish áttu sér stað breytingar á stjórn. Jerzy Malek hafði verið stjórnarformaður Arctic Fish en við kaup NRS á helmingshlut í fyrirtækinu tekur við Norðmaðurinn
Svein Sivertsen. Aðrir í stjórn voru tveir fulltrúar frá NRS og tveir frá Bremesco. 161
Nýtt hlutafé
Á frumkvöðlatímabilinu voru Bremesco Holdings Ltd. og NOVO ehf. búin að leggja fram hlutafé
upp á um 2.8 milljarða
ISK (mynd 3.9). Nýtt
hlutafé kom inn með NRS
á árinu 2016 upp á um 2.9
milljarða ISK. Árið 2020
jókst síðan hlutafé Arctic
Fish um 3.4 milljarða ISK
og var þá komið upp í 9,3
milljarða ISK.
Gagnrýni
Í Fréttablaðinu í ágúst
2016 var bent á að
laxeldisfyrirtækið Arctic
Fish væri í 97,5 prósenta
eigu fyrirtækja í Noregi
og á Kýpur. Fyrirtæki

Mynd 3.9. Hlutafé einstaka hluthafa í Arctic Fish ehf. skv.
ársreikningum fyrirtækisins á árunum 2011-2020.

https://www.arcticfish.is/is/news/skraningarferli-hafid-hja-arctic-fish/
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS%20%C3%85rsrapport%202020.pdf
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106233350/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/arctic-fish-faer-vidbotar-hluthafa-og-samstarfsadila/
157 https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/08/31/nordmenn_kaupa_50_prosent_i_arctic_fish/
158 https://www.arcticfish.is/is/news/norway-royal-salmon-buys-50-per-cent-stake-arctic-fish/
159 http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_AnnualReport2016.pdf
160 https://ilaks.no/nrs-rykker-inn-pa-island/
161 https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/08/31/nordmenn_kaupa_50_prosent_i_arctic_fish/
154
155
156
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með neikvætt eigið fé væri metið á 7,4
milljarða. Bent var á að útlendingar
væru að kaupa sér aðgang að
íslenskum fjörðum og mikilvægt að
taka umræðu um erlent eignarhald á
fiskeldisfyrirtækjum. 162

162

Á árinu 2016 var bent á að útlendingar séu að
kaupa sér aðgang að íslenskum fjörðum og
mikilvægt að taka umræðu um erlent eignarhald
á fiskeldisfyrirtækjum.

https://timarit.is/page/6728465?iabr=on#page/n3/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
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4. Á markað (2021)
4.1 Eldisleyfin
Staða eldisleyfa
Í byrjun ársins 2021 þegar Arctic
Fish fór á markað voru eldisleyfin Tafla 4.1. Yfirlit yfir eldisleyfi og mál í umsóknarferli. Tölur miðast við
samtals 17.100 tonn og þar af var hámarks heimilaðs lífmassa í tonnum. Eldisleyfi fyrir Arnarfjörð fékkst í
regnbogasilungur 5.3000 tonn. Í mars 2022.
Hámarks
umsóknarferli voru 14.800 tonn. 163
heimil.
lífmassi
Í árskýrslu NRS fyrir árið 2021 er
Svæði
Leyfi
Umsóknir
Samtals
á
svæðinu
gefið yfirlit yfir stöðu leyfa hjá
5.300
4.800
10.100
30.000
dótturfélaginu Arctic Fish eins og Ísafjarðardjúp
Dýrafjörður
10.000
10.000
10.000
staðan var í lok ársins. Hámarks
Arnarfjörður
4.000
4.000
20.000
heimilaður lífmassi var kominn upp Patreks- og Tálknafjörður
7.800
7.800
20.000
í 27.100 tonna en hér er tekið með Samtals
27.100
4.800
31.900
80.000
4.000 tonn í Arnarfirði sem í raun
fékkst ekki leyfi fyrir en í mars 2022 (tafla 4.1). Heimilaður hámarks lífmassi hafði því aukist um
10.000 tonn á árinu. Það var ekki búið að fá heimildir til laxeldis í Ísafjarðardjúpi en þar hafði
Arctic Fish 5.300 tonna eldisleyfi fyrir regnbogasilung og eru því eldisleyfi fyrir lax 21.800 tonn í
lok ársins 2021. 164 Á árinu 2021 var Arctic Fish með eldisleyfi og í umsóknarferli í Patreks- og
Tálknafirði, Arnarfirði, Dýrafirði og Ísafjarðardjúpi, samtals 13 eldissvæði (mynd 4.1). 165

Ísafjarðardjúp
Arctic Fish hefur 5.300 tonna hámarks lífmass af regnbogasilungi í Ísafjarðardjúpi sem félagið
hefur aldrei nýtt (tafla 4.1). Í janúar 2021 gaf Skipulagsstofnun út sitt álit á 8.000 tonna
fyrirhuguðu laxeldi Arctic Fish í Ísafjarðardjúpi. 166 Endurskoðað áhættumat erfðablöndunar frá
2020 heimilaði 12.000 tonna eldi af frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi. 167 Þrjú fyrirtæki, Arnarlax,
Arctic Fish og Háafell, voru með í ferli tæplega 25.000 tonn og því fyrirséð að öll fyrirtækin gætu
ekki fengið heimild til eldis á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi. Í mars 2021 kom fram í frétt í
Morgunblaðinu: 168
,,Nú hillir undir að laxeldi geti
hafist í Ísafjarðardjúpi. Fyrst í
röðinni er Háafell, dótturfyrirtæki Hraðfrystihússins-Gunnvarar.
Matvælastofnun
og
Umhverfisstofnun hafa kynnt tillögur að rekstrar- og starfsleyfum til fyrirtækisins til eldis á
6.800 tonnum af laxi í Djúpinu.
Aðeins aftar í röðinni eru umsóknir Arctic Fish og Arnarlax“.

Háafell fékk síðan útgefið leyfi
til eldis á 6.800 tonnum af
frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi í
júní 2021. 169 Til ráðstöfunar
eru því 5.200 tonn fyrir Arctic
Fish en gert er ráð fyrir 8.000

Mynd 4.1. Eldissvæði sem búið var að fá leyfi fyrir og þau sem
voru í uppsóknarferli fyrrihluta ársins 2021.

https://live.euronext.com/sites/default/files/2021-02/2021-02-19%20Information%20Document%20AFISH.PDF
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
166 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919#alit
167 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
168 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/03/11/leyfi_til_laxeldis_i_djupinu_i_farvatninu/
169 https://frosti.is/um_okkur/tidindi/Langthrad_laxeldisleyfi/
163
164
165
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tonna eldi á frjóum laxi. Í áliti
Skipulagsstofnunar segir að ef tekið sé
mið af öllu því eldi sem er fyrirhugað í
Ísafjarðardjúpi þá verði allt eldi Artcic
Fish innan við fimm kílómetra frá
öðrum ótengdum aðilum og öfugt. Það
brjóti í bága við meginviðmið í
reglugerð um fiskeldi þar sem segir að
minnst fimm kílómetrar eigi að vera á
milli ótengdra aðila. 170 171

Stefnt var að lífrænu laxeldi í
Ísafjarðardjúpi og að það hæfist á
árinu 2022. 172 Fram kemur í viðtali
við Sigurð Pétursson framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar hjá Arctic
Fish í júlí 2021 að það væru að verða Mynd 4.2. Staðsetning eldissvæða fyrir 10.000 tonna laxeldi í
tímamót, leyfi sem fyrst var sótt um Dýrafirði (rauður rammi). Gulur rammi sýnir eldri svæði.
fyrir áratug verða væntanlega í höfn á
næstu vikum eða mánuðum og stefnt að því að hefja lífrænt laxeldi þar næsta vor. 173 Það hefur
þó ekki orðið að þessum áformum og málið er ennþá í umsóknarferli (kafli 5.1).

Dýrafjörður
Í maí 2021 var eldisleyfi Arctic Fish aukið í Dýrafirði úr 4.000 tonnum upp í 10.000 tonn á fjórum
eldissvæðum. 174 175 176 Eldisvæðum var fjölgað úr þremur í fjögur og búið er að nýta burðaþol
fjarðarins að fullu (mynd 4.2). 177

Arnarfjörður
Í september 2021 var kynnt tillaga að eldisleyfum Arctic Fish vegna fyrirhugaðs 4.000 tonna
laxeldis í Arnarfriði. 178 Um var að ræða þrjú eldissvæði í firðinum (mynd 3.3 kafli 3.1). Eldisleyfinu
var síðan úthlutað í mars 2022 (kafli 5.1).
Leyfi afturkölluð
Arctic Fish var búinn að vera með tvö lítil leyfi í lengri tíma sem ekki höfðu verið nýtt eða með
takmarkaða nýtingu:
• Önundarfjörður: Arctic Fish var með rekstrarleyfi í firðinum sem ekki hafði verið nýtt
lengi. Matvælastofnun neitaði að endurnýja leyfið og var það kært til Úrskurðarnefndar
umhverfis og auðlindamála sem tók undir ákvörðun stofnunarinnar í nóvember 2021. 179
• Skötufjörður: Arctic Fish var með lítið rekstrarleyfi í firðinum sem hafði aldrei verið
nýtt. Leyfið var fellt úr gildi í maí 2021. 180 181Ákvörðunin var kærð til Úrskurðarnefndar
umhverfis og auðlindamála sem tók undir niðurstöðu Matvælastofnunar. 182

Verðmat á leyfum
Í ársskýrslu NRS frá 2021 er enn velt fyrir sér verðmætum eldisleyfa Arctic Fish. Á Íslandi eru
eldisleyfi veitt til 16 ára og verður þá að endurnýja. Leyfi eru endurnýjuð svo framarlega sem
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919#alit
https://www.ruv.is/frett/2021/02/03/skipulagsstofnun-vill-ad-heimilt-se-ad-draga-ur-laxeldi?term=Arctic%20fish&rtype=news&slot=41
https://timarit.is/files/46196329
173 https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/?_t=1651320092.2236278
174 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/utgafa-rekstrarleyfis-til-arctic-sea-farm-vegna-fiskeldis-i-dyrafirdi
175 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/fe-1161-asf-dyrafjordur-10.000t-lax.pdf
176 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/02_Starfsleyfi%20Arctic%20Sea%20Farm%20hf.%20D%c3%bdrafir%c3%b0i_undirr.pdf
177 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/201805042-dyrafjordur-matsskyrsla-nota.pdf
178 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tillaga-ad-rekstrarleyfi-arctic-sea-farm-til-fiskeldis-i-arnarfirdi
179 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/akvordun-um-hofnun-endurnyjads-rekstrarleyfis-fyrir-sjokviaeldi-a-regnbogasilungi-og-bleikju-i-onundarfirdi-felld-urgildi
180 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/afturkollun-rekstrarleyfis-arctic-sea-farm-i-skotufirdi
181 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/10/04/misstu_rekstrarleyfi_thar_sem_starfsleyfi_skorti/
182 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/krofu-um-ogildingu-afturkollunar-rekstrarleyfis-til-sjokviaeldis-hafnad
170
171
172
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umsækjandi uppfyllir lög og reglur á
þeim tíma sem leyfið kemur til
endurnýjunar. Lítill kostnaður er við
endurnýjun leyfis. Vegna þess að leyfi
hafa 16 ára líftíma, með möguleika á
endurnýjun hefur NRS valið að gera
ráð fyrir að þessi leyfi hafa óákveðinn
líftíma. Þau eru því ekki afskrifuð, en
virðisrýrnunarprófun
framkvæmd
árlega. 183

Verðmæti eldisleyfa Arctic Fish virðast vera minni
en í tilfelli Arnarlax og kann það m.a. hugsanelga
stafa af að hluti leyfanna er fyrir eldi á
regnbogasilungi og erfiðari umhverfisaðstæður
eru á sumum eldissvæðanna.

Verðmæti eldisleyfa
Efnahagsreikningur Arctic Fish í lok ársins 2021 var um 21 milljarður ISK (4.3) og markaðsvirði
2,8 milljarða NOK eða um 42 milljarða ISK. Verðmæti hvers tonns af hámarks lífmassa er því
tæplega 0,7 milljón ISK/tonn (21 milljarður ISK/27.100 tonn). Af einhverri ástæðu er verðmæti
laxeldisleyfa töluvert lægri en hjá Arnarlaxi þar sem eru 1,8 milljónir ISK/tonn. 184 Ekki liggja fyrir
upplýsingar af hverju þessi miklu munur er en það kann að vera að einhverju leyti vegna þess að
4.000 tonna eldisleyfi á Arnarfirði fékkst ekki fyrr en mars 2022 og að 5.300 tonn voru leyfi til
regnbogasilungseldis. Ef þessi leyfi eru ekki tekin með eru verðmæti eldisleyfa 1,2 milljónir
ISK/tonn (21 milljarður ISK/17.800 tonn). Jafnframt eru mörg svæði Arctic Fish utarlega og
umhverfisaðstæður erfiðari en á eldissvæðum Arnarlax, en aðrar ástæður kunna einnig að skýra
þennan mikla mun á verðmætum eldisleyfa.

4.2 Eldið

Seiðaeldið og útsetning
Það voru sett út 2,7 milljónir seiða 185 á árinu 2021 eða heldur minna en á árinu 2020. Framleidd
voru 3,3 milljónir seiða þar af seld 600 þúsund til annars aðila. 186 Framleiðsluheimildir höfðu
aukist mikið sem kallaði á aukna framleiðslugetu hjá Arctic Smolt og var því farið í að stækka
seiðaeldisstöðina enn frekar og var það tilkynnt sérstaklega á hlutabréfamarkaðinum. Gert er ráð
fyrir að seiðaeldisstöðin geti framleitt 5 milljónir um 200 g seiða sem gæti staðið undir 25.000
tonna framleiðslu í sjókvíum. 187 188
Sjókvíaeldið
Almennt má segja að eldið hafi gengið mjög vel hjá Arctic Fish eins og ítrekað kom fram í
fjölmiðlum og ársfjórðungsuppgjörum fyrirtækisins. Góður árangur var m.a. rakinn til góðra
seiðagæða og hagstæðra skilyrða í sjónum. 189 Sjávarhiti hafði verið hagstæður og lifun með besta
móti. Allur fréttaflutningur um félagið var þó ekki jákvæður. Í ágúst voru birtar myndir í
fjölmiðlum m.a. af afmynduðum eldislöxum í sjókvíum félagsins. 190 191 192

Slátrun
Á árinu 2021 var slátrað 11.500 tonnum af laxi. 193 Eldið gekk vel hjá Arctic Fish og staðan var
orðin sú að sláturhús Arnarlax á Bíldudal hafði ekki undan. Til að létta á stöðunni áður en farið
var inn í veturinn var ákveðið að fá sláturskipið Norwegian Gannet til landsins og slátra um 500
tonnum til að minnka birgðir af eldislaxi í sjó. 194 Áður hafði sláturskipið verið notað hjá Arnarlax
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
186 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
183
184
185

https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-6390230
https://www.arcticfish.is/is/news/arctic-fish-eykt-og-eyvi-taka-saman-hondum-i-staekkun-seidaeldsisstodvar-i-talknafirdi/
https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
190 https://stundin.is/grein/13821/starfsmadur-arctic-fish-hringdi-i-veigu-og-gagnryndi-hana-eftir-frett-ruv-um-afmyndada-eldislaxa/
191 https://www.ruv.is/frett/2021/08/07/illa-farnir-fiskar-i-sjokviaeldi?term=Arctic%20fish&rtype=news&slot=18
192 https://timarit.is/page/7504979?iabr=on#page/n21/mode/2up/search/%22Arctic%20fish%22
193 https://www.arcticfish.is/is/news/hagnadur-arctic-fish-23-milljardar-2021/
194 https://www.arcticfish.is/is/news/mikill-gangur-i-laxeldinu-hja-arctic-fish/
187
188
189
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og þá og nú var nokkur gagnrýni og umræða er varðar gjöld og verið væri að flytja störfin úr
landi. 195 196 197

Athugasemdir eftirlitsaðila
Eins og á árinu 2020 voru gerðar fjölmargar athugasemdir við rekstur Arctic Fish. Þær
alvarlegustu voru að eldisbúnaður var utan heimilaðs eldissvæðis og farið var yfir heimilaðan
hámarks lífmassa (viðauki 1).
Slysasleppingar
Gat uppgötvaðist á kví við Eyrarhlíð í Dýrafirði þann 1. febrúar 2021 við reglulegt
neðansjávareftirlit eftir óveður. Orsök gats á nótapoka eru óljós en líklega má rekja það til
síendurtekinna lægða og slæms veðurs. 198 199 Það liggja ekki fyrir upplýsingar hvort og þá í hve
miklu mæli fiskur hefur sloppið.
Laxalús
Mun meira var um laxalús á árinu 2021 en fyrri ár enda hafði lífmassi af eldislaxi aldrei verið meiri
sérstaklega í Dýrafirði. 200 Fjöldi laxalúsa á eldislaxi var yfir ein kynþroska kvenlús þegar mest
var. Aflúsað var einu sinni á tveimur eldissvæðum í Dýrafirði (viðauki 2).

4.3 Reksturinn

Rekstrarafkoma
Tafla 4.2. Lykiltölur úr rekstrar- og efnahagsreikningi
Það var mikill viðsnúningur í rekstrinum farið úr Arctic Fish frá árunum 2020 og 2021,
2020
2021
hálfra milljarða tapi í rúmlega tveggja milljarða x 1000
Rekstrartekjur
5.528.922
8.807.328
hagnað (tafla 4.2), en einn þriðji er vegna breytinga á Hagnaður/tap
513.921
2.254.881
verðmati birgða samfara því að félagið fór inn á Eignir
16.545.315 21.190.012
9.699.529
6.771.989
markað. 201 Hér er um að ræða töluvert betri afkomu Skuldir
6.845.786
14.418.023
en hjá Arnarlaxi sem var með um 2,5 milljónir evra í Eigið fé
41,4
68,0
hagnað eða um 400 milljónir ISK. 202 Rekstrartekjur Eiginfjárhlutfall
námu tæpum níu milljörðum ISK og aukning um rúma þrjá milljarða króna á milli ár.
Markaðsverð var hátt á árinu og vel gekk í rekstrinum sem endurspeglar rekstrarafkomu ársins.

Efnahagsreikningur
Í árslok 2021 voru heildareignir samstæðunnar 21,2 milljarður króna, en í árslok 2020 námu
heildareignirnar 16,5 milljörðum króna (tafla 4.2). Mikil hlutafjáraukning átti sér stað á árinu og
jókst úr tæpum 7 milljörðum upp í 14,4 milljarða ISK og eiginfjárhlutfall fór upp í 68%.

Framleiðslukostnaður
Framleiðslu- og sláturkostnaður hefur farið lækkandi undanfarin ár hjá Arctic Fish og var kominn
niður í 43,2 NOK/kg á árinu 2021(mynd 4.3). 203 Kostnaður við flutning í brunnbáti, slátrun og
pökkun er tiltölulega hár eða um 10 NOK/kg, en í Noregi er þessi kostnaðarliður um 4 NOK/kg. 204
Umhverfiskostnaður
Allt bendir til að umhverfiskostnaður hafi verið lítill þó að það hafi þurft að aflúsa einu sinni. Í
Noregi er kostnaður vegna laxalúsar að meðaltali 4-5 NOK/kg. 205 Arctic Fish gefur ekki upp

https://www.ruv.is/frett/2021/12/01/slaturskip-borgadi-gjold-vid-londun-a-bildudal?term=Arctic%20fish&rtype=news&slot=13
https://www.ruv.is/frett/2021/10/16/slaturskip-ohefdbundid-en-naudsynlegt?term=Arctic%20fish&rtype=news&slot=15
https://stundin.is/grein/14189/baejarstjorinn-segir-otaekt-ad-verda-af-tekjum-thegar-eldislax-er-fluttur-beint-ur-landi/
198 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/200204-eftirlit-dyrafjordur-arctic-sea-farm.pdf
199 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-dyrafirdi
200 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
201 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
202 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/ARN-arsskyrsla-2021-Final.pdf
203 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
204 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-og-regnbueoerret
205 Icelandic salmon AS, Private Placement and Listing on Merkur Market, October 2020
195
196
197
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þennan kostnað en líklega er hann mun minni en
almennt er í Noregi. Kostnaður vegna slysasleppinga
var lítill vegna minni krafna hér á landi en t.d. í
Noregi. 206

Frumkvöðull hættir
Á árinu 2021 hættir Sigurður Pétursson hjá Arctic Fish
en hann kom að stofnun fyrirtækisins og starfaði sem
framkvæmdastjóri til margra ára og sem
framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar á síðustu
árunum. 207 Það vekur athygli að hans er alltaf getið
sem frumkvöðuls á myndum með helstu tímamótum
framan af. Breyting er orðin á því með ársskýrslu Arctic
Fish fyrir 2021 en Jerzy Malek heldur þó áfram titlinum
frumkvöðull. 208 Í samtölum kemur fram að full sátt hafi
ekki verið með starfslok Sigurðar Pétursson þó annað
komi fram í fjölmiðlum.

Mynd 4.3. Framleiðslukostnaður (COGS)
og sláturkostnaður hjá Arctic Fish á árunum
2020 og 2021 í NOK/kg.

Andlit fyrirtækisins
Framan af er frumkvöðulinn Sigurður Pétursson andlit fyrirtækisins út á við. Þegar Sigurður
hættir tekur Daníel Jakobsson við sem var lengi formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar. Í Stundinni
er bent á hagsmunatengsli þar sem
tveir starfsmenn laxeldisfyrirtækisins
Arctic Fish eru kjörnir fulltrúar í
Í ársskýrslu Arctic Fish fyrir 2021 er ekki minnst á
bæjarstjórnum og formenn bæjarráða
Sigurði Pétursson sem frumkvöðul en Jerzy Malek
í Bolungarvík og Ísafirði. Þetta eru þeir
heldur þó áfram þeim titli.
Daníel Jakobsson á Ísafirði og Baldur
Smári Einarsson í Bolungarvík. Þeir
eru sömuleiðis efstu menn á lista
Á árinu 2021 fer Jerzy Malek úr stjórn Arctic Fish
Sjálfstæðisflokksins
í
og Sigurður Pétursson hættir að starfa fyrir
bæjarfélögunum. 209

félagið.

Stjórn
Í takt við eignarhald í Arctic Fish eru
Norðmenn í meirihluta í stjórn
Í samtölum kemur fram að það hafi ekki verið full
félagsins. Pólverjinn Jerzy Malek fer úr
sátt með starfslok Sigurðar Pétursson þó annað
stjórninni samhliða að hann byrjar að
komi fram í fjölmiðlum.
selja sinn hlut úr félaginu. 210 Einn
Íslendingur er í stjórn félagsins,
starfsmaður
Íslandsbanka,
væntanlega sem fulltrúi íslenskra eigenda. Á árinu fara því frumkvöðlarnir út, Jerzy Malek úr
stjórn félagsins og Sigruður Pétursson út sem framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar.

206
207

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/innskraning/?redirect=/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/%3F_t%3D1650289133.3451
834
208 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
209 https://stundin.is/grein/12808/tveir-starfsmenn-laxeldisfyrirtaekisins-arctic-fish-eru-formenn-baejarrada-vestfjordum/
210 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
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4.4 Á markað
Markmiðið
Á árinu 2021 hættir Sigurður Pétursson hjá
Arctic Fish og í viðtali við hann kemur
fram:211

„Við settum okkur strax þau markmið að eftir tíu
ár myndi fyrirtækið hafa að lágmarki 20 þúsund
tonna leyfi, framleiða yfir 10 þúsund tonn á ári og
vera skráð á hlutabréfamarkað.“

Aukning á hlutafé
Á árinu 2021 þegar Arctic Fish fór á markað
var það í eigu þriggja félaga (mynd 4.4). 212
Dótturfélög Arctic Fish voru þrjú að öllu leiti
eða stærstum hluta í eigu félagsins. Hlutafé
var um 480 milljónir NOK í byrjun ársins
2021 og var ákveðið að fara í útboð og auka
hlutafé félagsins. Í tengslum við skráningu á
markað var stofnað móðurfélagið Arctic Fish
Holding AS og er Artic Fish í 100% eigu
þess. 213

Mynd 4.4. Eigendur og uppbygging á Arctic Fish
áður en félagið fór á markað í febrúar 2021.

Útboð
Arctic Fish Holding AS móðurfélag Arctic Fish fór á Euronext Growth Oslo þann 19. febrúar 2021
undir auðkenninu AFISH. 214 Í upphaflegu útboði var gert ráð fyrir 600 milljónum NOK eða um 9
milljarða ISK, þarf af voru nýir hlutir 350 milljónir NOK (tafla 4.3). Áður hafði verðið einkaútboð
(Private Placement) þar sem stjórn og stjórnendum Arctic Fish, ásamt eigendum NRS, Bremesco
Holding Ltd. og Novo ehf. gafst möguleiki að kaupa hlutinn á 61.2 NOK. 215

Íslendingar kaupa
Fjórir nýir hornsteinsfjárfestar tóku þátt í útboðinu og fjárfestu fyrir 1,5 milljarða ISK, þar af þrjú
íslensk félög. Það voru eignastýring norska bankans Nordea, Birta lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður
Vestmannaeyja og tryggingafélagið Vörður (tafla 4.3). Alls tóku rúmlega 40 íslenskir fjárfestar
þátt í útboðinu. Þá var góð þátttaka meðal starfsfólks og lykilstarfsmanna Arctic Fish ásamt því
að núverandi hluthafar juku við sinn hlut fyrir 3,8 milljarða ISK. 216 Íslenskt eignarhald á Arctic
Fish var fyrir útboðið 2,5% en það fór upp í um 10% eftir útboð. 217
Mat á virði
Gengi hlutabréfa var almennt lægra en útboðsgengi fram í ágúst 2021 (mynd 4.5). Í mars 2021
taldi fjárfestingarbankinn Pareto Securities að virði Arctic Fish Holding AS móðurfélags Arctic
Fish sé nærri 35% hærra og væri 39 milljarða ISK virði. Viðmiðunarverð Pareto er 80 norskar
krónur á hlut, sem er ríflega 34,5% hærra en hlutabréfaverð félagsins sem stóð í á þessum tíma í
59,5 norskum krónum. 218 Pareto spáði einnig að framleiðsla Arctic Fish, muni aukast úr 12 þús.
tonnum árið 2021 í 24 þús. tonn árið 2025. Einnig er gert ráð fyrir bættri framlegð vegna
hækkandi laxverðs og lækkandi kostnaðar innan fyrirtækisins. Nánar tiltekið er spáð því að EBIT
(hagnaður fyrir fjármagnsgjöld og skatta) hjá Arctic Fish fyrir hvert kíló af laxi verði 12 norskar
211

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/innskraning/?redirect=/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/%3F_t%3D1650289133.3451
834
212 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
213 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
214 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403
215 https://live.euronext.com/sites/default/files/2021-02/2021-02-19%20Information%20Document%20AFISH.PDF
216 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/02/15/umframeftirspurn_i_utbodi_arctic_fish/
217 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-4041610
218 https://www.vb.is/frettir/arctic-fish-metid-39-milljarda-krona/167315/?q=Arctic%20fish

29 | s í ð a

Arctic Fish – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings

krónur í árinu 2021 en verði orðinn 24 norskar krónur árið 2025. 219 Spáin rættist ekki fyrir árið
2021 þar sem framlegðin var aðeins 8.67 NOK/ kg í mjög góður rekstrarári. 220 Ef spá fyrir 2025
gengur eftir er það í takt við meðalframlegð í Noregi í mjög góðum árum. 221
Tafla 4.3. Útboð á hlutum hjá Arctic Fish 19 febrúar 2021.

222 223 224 225

Umfang útboðs
Í útboðinu voru til ráðstöfunar 9.803.920 hlutir á um 600 milljónir NOK eða um 9 milljarða ISK:
•
Aðalútboð (primary offering): 5.718.954 nýir hlutir frá félaginu upp á 350 milljónir NOK.
•
Aukaútboð (secundary offering): 3.267.973 núverandi hlutir seldir af Bremesco Holding Ltd. sem
jafngildir 200 milljónum NOK.
•
Viðbótarútboð (over-allotment option): Allt að 816.993 núverandi hlutir Bremesco Holding Ltd. sem
jafngildir ca. 9% af aðal- og aukaútboði / 50 milljónir NOK.
Kaup eigenda
Eftirtaldir aðilar fyrirfram skuldbundu sig til að skrá sig fyrir tilboðshlutum fyrir samtals 245 milljónum NOK sem
dreift er sem hér segir:
•
200 milljónir NOK frá NRS.
•
45 milljónir NOK frá Novo.
•
Neil Shiran Þórisson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs félagsins, hefur fyrirfram skuldbundið sig til að
skrá sig fyrir hlutum, samtals að fjárhæð 41 milljón NOK.
•
Að auki hafa tilteknir aðrir stjórnarmenn og stjórnarmenn í Arctic Fish skuldbundið sig sameiginlega
að skrá sig fyrir útboðshlutum að fjárhæð sem nemur 4,6 milljónum NOK.
Skuldbindingar annarra
Fjórir hornsteinsfjárfestar hafa skuldbundið sig til að gerast áskrifandi að 97 milljónir NOK sem skiptast sem
hér segir:
•
50 milljónir NOK frá Nordea Asset Management
•
28 milljónir NOK frá Birtu lífeyrissjóði
•
15 milljónir NOK frá Lífeyrissjóð Vestmannaeyja
•
4 milljónir NOK frá Varði tryggingum

Gengi hækkar
Gengi hlutabréfa Arctic Fish fór hratt upp
seinni hluta ársins 2021 og var hluturinn
kominn í um 90 NOK í loks þess (mynd
4.5) 226 og hækkað um 29 NOK/hlut
miðað við upphafsgengi.
Í þessu
samhengi má benda á að félagið birti
jákvæð ársfjórðungsuppgjör og í október
tilkynnti Arctic Fish að það væri komin
með eldisleyfi upp á 27.100 tonna
hámarks
lífmassa. 227
Hér
hafa
laxeldisleyfin aukist á um einu ári úr
11.800 tonnum í 21.800 eða um tæplega
helming (kafli 4.1). Á árinu hækkaði
verðmæti félagsins á markaði um rúmar
900 milljónir NOK (29 NOK/hlut x
31.876.653 hlutir) eða um 13 milljarða
ISK.

Mynd 4.5. Gengi og viðskipti með hlutabéf Arctic Fish
Holding AS. Tekið af vef Euronext þann 27.04.2022.

https://www.vb.is/frettir/arctic-fish-metid-39-milljarda-krona/167315/?q=Arctic%20fish
https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
https://mowi.com/investors/resources/
222 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
223 https://www.vb.is/frettir/niu-milljarda-utbod-arctic-fish/166804/
224 https://www.arcticfish.is/is/news/arctic-fish-holding-as-nok-600-million-private-placement-successfully-placed/
225 https://newsweb.oslobors.no/message/524832
226 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010917719-MERK
227 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-6965625
219
220
221
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4.5 Eignarhald og viðskipti
Hlutafé
Í byrjun ársins 2020 voru hluthafar þrír og þeim fjölgaði upp í um 200 í lok ársins 2021 eftir að
félagið var komið á markað. 228 Áður en félagið fór á markað var hlutum fjölgað úr rúmlega níu
milljónum upp í tæplega 32 milljón hluti. Þegar Arctic Fish fór á markað í febrúar 2021 var hlutafé
að verðmæti tæpir tveir milljarða NOK og var það komið upp í um 2,8 milljarða NOK í loka ársins
(tafla 4.4). 229
Tafla 4.4. Hluthafar Arctic Fish, fjöldi og verðmæti einstakra hluta.
31.12.2020

NORWAY ROYAL SALMON ASA
4.644.193
BREMESCO HOLDINGS LIMITED
4.411.983
NOVO ehf.
232.210
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Landsbankinn hf.
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVEST.
KVERVA FINANS AS
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVK.
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL
CLEARSTREAM BANKING S.A.
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR
MP PENSJON PK
PACTUM AS
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
VERDIPAPIRF. NORDEA NORGE PLUS
State Street Bank and Trust Comp
ROTH
Euroclear Bank S.A./N.V.
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG TRITON
TRETHOM AS
20 stærstu hluthafar
Aðrir hluthafar
Samtals
9.288.386
Gengi
Markaðsverð

50,00%
47,50%
2,50%

19.2.2021
16.346.348
9.158.162
1.370.696

5.001.447
31.876.653
61,2
1.950.851.164

31.12.2021
51,28%
28,73%
4,30%

15,69%
100%

100%

16.346.824
9.104.582

51,28%
28,56%

3.031.424
519.716
351.000
258.000
237.107
193.100
181.391
172.312
165.000
152.751
125.225
83.849
82.702
80.605
80.000
68.154
50.733
41.101
31.325.576
551.077
31.876.653

9,51%
1,63%
1,10%
0,81%
0,74%
0,61%
0,57%
0,54%
0,52%
0,48%
0,39%
0,26%
0,26%
0,25%
0,25%
0,21%
0,16%
0,13%
98,27%
1,73%
100%

89,0
2.837.022.117

Norway Royal Salmon (NRS)
Stærsti hluthafinn á eftir hlutafjáraukninguna 51,28% í Arctic Fish. 230 Verðmæti hlutafjár NRS er
tæpur 1,5 milljarða NOK í lok ársins 2021. NRS, sem á helmings hlut í Arctic Fish, skráði sig fyrir
kaupum á 200 milljónum NOK eða um þriðjung útboðsins. 231
Bremesco Holding Ltd.
Bremesco seldi tölvuverðan hluta af sínu hlutafé í Arctic Fish og fór þeirra hlutur úr 47,5% í
28,73% eftir hlutafjárútboðið. 232 Félagið seldi fyrir 250 milljónir NOK (tafla 4.3) eða fyrir um 3,8
milljarða ISK.

NOVO
Stofnendur Arctic Fish, Sigurður Pétursson og Guðmundur Stefánsson og konur þeirra, juku hlut
sinn úr 2,5 í 4,3%, og eru þriðji stærsti hluthafinn í nafni Novo. 233 NOVO keypti nýjan hlut fyrir 45
milljónir NOK. 234
https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/03/05/islendingar_eiga_10_prosent_i_arctic_fish/
231 https://www.frettabladid.is/markadurinn/tveir-lifeyrissjodir-vilja-kaupa-i-utbodi-actic-fish/
232 https://newsweb.oslobors.no/message/524434
233 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/03/05/islendingar_eiga_10_prosent_i_arctic_fish/
234 https://newsweb.oslobors.no/message/524832
228
229
230
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Stjórnendur
Í einkaútboðinu var stjórn og
stjórnendum gefinn kostur á að kaupa
hluti og keypti fjármálastjórinn Neil
Shiran K. Þórðarson mest eða 345.000
hluti. 235 Shiran keypti fyrir 20,5
miljón NOK og aðrir stjórnendur fyrir
8,3 milljónir NOK. 236

Í hlutabréfaútboðinu í febrúar 2021 kaupa
íslenskir lífeyrissjóðir fyrir um 700 milljónir ISK
eftir að erlendir fjárfestar voru búnir að
margfalda virði eldisleyfanna og taka út mestan
framtíðarhagnaðinn.

Lífeyrissjóðirnir
Þegar Arctic Fish fer á marka kaupir Birta lífeyrissjóður fyrir 28 milljónir NOK, jafnvirði 425
milljónum ÍSK, Lífeyrissjóður Vestmannaeyja fyrir 15 milljóna NOK, jafnvirði 228 milljónum ÍSK
og Vörður tryggingar fyrir fjögurra milljóna NOK, jafnvirði 61 milljón ISK. 237 Lífeyrissjóðir
fjárfesta því fyrir um 700 milljónir ISK eftir að erlendir fjárfestar voru búnir að margfalda virði
eldisleyfanna og taka út mestan framtíðarhagnaðinn.
Yfirtaka
Í ágúst 2021 komu fram í fréttum um að norski laxeldisrisinn SalMar, meirihlutaeigandi Arnarlax,
hefði tilkynnt um að gert verði tilboð í meirihluta hlutabréfa í Norway Royal Salmon (NRS) sem
á meirihluta hlutafjár í Arctic Fish. Bent var á að ef þessi þessi áform gangi eftir má gefa sér að
vestfirsku fiskeldisfyrirtækin sameinist í eitt í kjölfar sameiningar eignarhalds móðurfélaganna. Veruleg samlegðaráhrif gætu átt sér stað, fyrirtækin með kvíar í sömu fjörðum að hluta og
bæði eru með umsóknir um eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi. 238 239 240 Það varð þó ekki af sameiningu
fyrirtækjanna að þessu sinni 241 en aftur var reynt á árinu 2022 (kafli 5.4).

https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
https://newsweb.oslobors.no/message/524832
https://www.frettabladid.is/markadurinn/tveir-lifeyrissjodir-vilja-kaupa-i-utbodi-actic-fish/
238 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/08/24/eigandi_undirbyr_tilbod_i_eiganda/
239 https://stundin.is/grein/13882/eigandi-arnarlax-leggur-fram-166-milljarda-i-eiganda-arctic-fish/
240 https://stundin.is/grein/13909/stefnir-i-harda-barattu-norskra-um-eignarhaldid-arctic-fish-isafirdi/
241 https://stundin.is/grein/13925/ekkert-verdur-af-kaupum-eiganda-arnarlax-eiganda-arctic-fish/
235
236
237

32 | s í ð a

Arctic Fish – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings

5. Stofnendur selja (2022)
5.1 Eldisleyfin
Arnarfjörður
Í mars 2022 fengust
eldisleyfi fyrir lax í
Arnarfirði er nam
4.000 tonna hámarks
lífmassa. 242 243 Um var
að ræða þrjú eldissvæði
í
firðinum
(mynd 5.1). 244

Ísafjarðardjúp
Mjög erfiðlega hefur
gengið fyrir Arctic Fish
að fá laxeldisleyfi í
Ísafjarðardjúpi. Gert er
ráð fyrir eldi á þremur
svæðum (mynd 5.2). Í
nýlegri
ársskýrslu
Arctic Fish er gert ráð
fyrir að eldisleyfið
Mynd 5.1. Eldissvæði Arctic Fish í Arnarfirði.
verði komið í höfn fyrir
lok ársins 2022. 245 Nú
er í vinnslu strandsvæðaskipulag í Ísafjarðardjúpi og frestur til að gera athugasemdir lýkur 15.
september. 246 Líklegt er að starfs- og rekstrarleyfi Arctic Fish verði ekki auglýst fyrr en
strandsvæðaskipulaginu líkur. Þegar að þeim tímapunkti kemur má gera ráð fyrir að margir kæri
og framvinda málsins gæti verið erfið.

Staðan - Núverandi regnbogasilungsleyfi
Arctic Fish fékk starfsleyfi til að framleiða 4.000 tonn af regnbogasilung í Ísafjarðardjúpi í apríl
2015. 247 Í september 2020 fékk Arctic Fish 5.300 tonna rekstrarleyfi frá Matvælastofnun og er
þar miðað við leyfilegan hámarks lífmassa. 248 Í starfsleyfi frá apríl 2015 kemur fram: 249
,,Rekstraraðila er heimilt að framleiða á eldissvæðinu allt að 4.000 tonn á ári af regnbogasilungi í
Ísafjarðardjúpi. Lífmassi á hverjum tíma skal ekki vera yfir 5.300 tonnum.“

Með breytingu í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi er sú breyting gerð að í staðinn fyrir að miðað
sé við framleiðslu þá er tekið mið af hámarks leyfilegum lífmassa við útgáfu eldisleyfa. Við þetta
eykst möguleg framleiðsla Arctic Fish í Ísafjarðardjúpi úr 4.000 tonnum í 6.900 tonn (5.300 tonn
x 1,3) (sjá einnig kafla 6.2).
Það vekur jafnframt athygli að leyfin
eru gefin út með margra ára millibili. Í
10. gr. a. í lögum um fiskeldi nr.
71/2008
kemur
fram
að
,,Matvælastofnun og Umhverfisstofnun

Með breytingu í reglugerð nr. 540/2020 um
fiskeldi aukast framleiðsluheimildir Arctic Fish úr
4.000 tonnum í mögulega 6.900 tonn.

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/utgafa-rekstrarleyfis-til-arctic-sea-farm-vegna-fiskeldis-i-arnarfirdi
https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/02_Starfsleyfi%20Arctic%20Sea%20Farm%20hf.%20Arnarfir%c3%b0i_undirr.pdf
https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/02_Starfsleyfi%20Arctic%20Sea%20Farm%20hf.%20Arnarfir%c3%b0i_undirr.pdf
245 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
246 https://www.hafskipulag.is/
247 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf
248 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/fe-1127-asf-snaefjallast.-r-5.300t.pdf
249 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf
242
243
244
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skulu auglýsa tillögu að rekstrar- og starfsleyfi á sama tíma“. Matvælastofnun auglýsti tillögur að
rekstrarleyfi í maí 2020 250 um fimm árum eftir Umhverfisstofnun. Fram að þessu hefur Arctic
Fish ekki nýtt þetta leyfi.

Mynd 5.2 Staðsetning fyrirhugaðra eldissvæða Arctic Sea Farm (rauðlituð svæði) fyrir 8.000 tonna
meðalársframleiðslu laxeldis í Ísafjarðardjúpi og fjarlægðir að næstu svæðum. Ath. að eldissvæði í Skötufirði er
ekki lengur fyrirhugað. 251 Hér er notuð mynd úr frummatsskýrslu þar sem þessa mynd var ekki að í
matsskýrslu. 252

Staðan – laxaleyfi í ferli
Arctic Fish hefur verið með í ferli umsókn til laxeldis í Ísafjarðardjúpi frá árinu 2017. 253 Það er
margt athyglisvert við þetta ferli en Skipulagsstofnun gaf út álit í janúar 2021. 254 Það sem vekur
einkum athygli:255
• Matsáætlun: Breytingar á staðsetningu eldissvæða og fjarlægðarmörk.
• Frummatskýrslu: Breytingar á hlutfall á milli hámarks lífmassa og framleiðslu.

Tillögur að matsáætlun
Arctic Fish sendi fyrst inn til Skipulagsstofnunar drög að matsáætlun þann 31. október 2016 og
tillaga að matsáætlun fór til kynningar 28. desember 2016. Arctic Fish gaf síðan út endurskoðaða
matsáætlun þann 27. febrúar 2017 þar sem eldissvæðið við Arnarnes var flutt til og þá komið inn
fyrir 5 km fjarlægðarmörk við eldissvæði Háafells og er jafnframt ennþá of nálægt eldssvæði
Hábrúnar (mynd 5.2). Aftur var matsáætlunin endurskoðuð 2. júní 2017, en þar eru gerðar
veigamiklar breytingar sem fela í sér m.a. nýju eldissvæði við Vigur í stað Laugarvíkur í Skötufirði.
Við þessa breytingu voru 5 km fjarlægðarmörk ekki virt gagnvart Arnarlaxi og Háafelli (mynd
5.2). Þessar breytingar voru gerðar án vitneskju eða möguleika þeirra sem höfðu hagsmuna að
gæta að gera athugasemdir. 256
250
251

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tillaga-ad-rekstrarleyfi-arctic-sea-farm-i-isafjardardjupi-vid-snaefjallastrond
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#fath

252https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit

https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#tmat
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
256 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
253
254
255
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Frummatsskýrslur
ArcticFish skilaði inn drögum að frummatsskýrslu til Skipulagsstofnunar þann 30. október 2018. Lögð
var fram frummatsskýrslu 1. mars 2019 með viðbættri valkostagreiningu og síðan aftur 30. mars 2020
þar sem tekið var tillit til þeirra breytinga sem búið var að gera í áhættumati erfðablöndunar. 257
Skipulagsstofnun gaf síðan út sitt álit 28.
janúar 2021. 258 Það er ýmislegt
athyglisvert
í
ákvörðun
Í niðurstöðum álits Skipulagsstofnunar er komist
Skipulagsstofnunar en þar kemur m.a.
259
að þeirri niðurstöðu að nýtt eldissvæði við Vigur
fram:
,,Skipulagsstofnun tilkynnti Arctic Sea
kalli á nýja málsmeðferð – Ekki er vitað til þess ný
Farm 9. júní 2017 að nýtt eldissvæði við
málsmeðferð hafi verið framkvæmd.
Vigur feli í sér slíkt frávik frá þeirri
framkvæmd sem kynnt hefur verið í
tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun
að það kalli á nýja málsmeðferð samkvæmt 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, sem hefst með
auglýsingu framkvæmdaraðila á tillögu hans að matsáætlun“.

Í niðurstöðum ákvörðunar Skipulagsstofnunar á matsáætlun Arctic Fish kemur einnig fram: 260
,,Tillaga að nýju eldissvæði við Vigur kallar á nýja málsmeðferð samkvæmt 8. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum“.

Það er ekki vitað til þess að framkvæmd hafi verið ný málsmeðferð vegna athugasemda
Skipulagsstofunnar.
0,8:1,0 reglan
Í frummatsskýrslu og matsskýrslu eru
gerðar
breytingar
á
hlutfalli
framleiðslu og leyfilegs hámarks
lífmassa frá því sem var í
matsáætlun:261

Arctic Fish reynir að nýta sér 0,8:1,0 regluna með
tilvitnun í skýrslu Hafrannsóknastofnunar í
viðleitni að auka sínar framleiðsluheimildir.
Stofnunin hefur gert alvarleg og ámælisverð
mistök að leggja til 0,8:1reglunnar.

,,Hér er lögð fram frummatsskýrsla fyrir
8.000 tonna laxfiskaeldi í Ísafjarðardjúpi,
sem er í samræmi við ráðleggingar
áhættumats Hafrannsóknastofnunar um hámarkseldi í firðinum. Upphaflega var hér er um að ræða 7.600
tonna framleiðsluaukningu frá fyrri rekstrarleyfum sem hafa nýlega verið afturkölluð. Frummatsskýrsla
þessi fjallar því um 8.000 tonna meðalársframleiðslu með 10.100 tonna hámarkslífmassa.

Í rökstuðningi Arctic Fish að taka upp 0,8:1,0 regluna er vitnað til tækniskýrslu
Hafrannsóknarstofnunar: 262
The results from the model were also presented in terms of recommended maximum yearly production
numbers for each fjord, assuming a 1:1 ratio between yearly production and maximum biomass. However,
new information indicates that this ratio may typically be close to 0.8:1 for Icelandic salmon farming, i.e.
the yearly production level is only about 80% of the maximum biomass (bls. 32)

Hér er um að ræða mjög alvarleg og ámælisverð mistök hjá Hafrannsóknastofnun sem Arctic Fish
ákveður að reyna nýta sér í þeirri viðleitni að auka sínar framleiðsluheimildir. Þessir útreikningar
standast ekki skoðun og nær væri að vera með hlutfall á milli framleiðslu og hámarks lífmassa
1,3:1,0 en ekki 0,8:1,0 eins og höfundur hefur bent á í öðrum greinum. 263 264

https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1228/201611034.pdf
260 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1228/201611034.pdf
261 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
262 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-Ah%C3%A6ttumat_ens1199280.pdf
263 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
264 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
257
258
259
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Fjarlægðarmörkin
Í svari Arctic Fish til Skipulagsstofnunar kemur fram að fyrirtækið muni óska eftir undanþágu
vegna fjarlægðarmarka fyrir Arnarnes og Kirkjusand (Vigur) þar sem það séu svæðin sem séu í
minni fjarlægð en 5 km frá öðrum ótengdum aðilum í firðinum. Í umsögnum koma
Matvælastofnun og Hafrannsóknastofnun með athugasemdir um að 5 km reglan sé ekki virt. 265
Þessar stofnanir koma að ákvörðun um ef minnka á 5 km fjarlægðarmörk. Skv. reglugerð nr.
540/2020 um fiskeldi skal Matvælastofnun tryggja að minnsta fjarlægð á milli fiskeldisstöðva
ótengdra aðila í sjókvíaeldi samkvæmt
meginviðmiði sé eigi styttri en 5 km
miðað
við
útmörk
hverrar Minna en 5 km fjarlægðarmörk eru frá öllum
fiskeldisstöðvar. Matvælastofnun getur eldissvæðum Arctic Fish til eldissvæða ótengdra
þó
að
höfðu
samráði
við aðila - Í reglugerð um fiskeldi er miðað við að
Hafrannsóknastofnun heimilað styttri
lágmarki séu 5 km á milli eldissvæða ótengdra
fjarlægðir
milli
fiskeldisstöðva
aðila.
Í niðurstöðum
ótengdra aðila. 266
ákvörðunar
Skipulagsstofnunar
á
267
matsáætlun Arctic Fish kemur fram:
,,Í frummatsskýrslu þarf að leggja mat á samlegðaráhrif og gagnvirk áhrif núverandi og fyrirhugaðs fiskeldis
í Ísafjarðardjúpi. Það varðar forsendur til að víkja frá meginreglunni um 5 km fjarlægð milli eldissvæða, áhrif
á botndýralíf, smitsjúkdóma, laxalús, villta laxastofna og siglingar og aðrar sjávarnytjar, sem og á landslag“.

Skipulagsstofnun kemst að þeirri niðurstöðu í sínu áliti á matsskýrslu Arctic Fish að ef horft er til
þess að grípa hefur þurft til lyfjameðferðar vegna laxalúsar vegna eldis í öðrum fjörðum á
Vestfjörðum telur stofnunin að það megi gera ráð fyrir að laxalús geti orðið vandamál í
Ísafjarðardjúpi. Það á ekki síst við ef fjarlægð á milli eldissvæða verður undir 5 km
viðmiðunarmörkum reglugerðar um fiskeldi. 268

5.2 Eldið og reksturinn

Eldið og slátrun
Á árinu 2021 gekk mjög vel í eldinu hjá Arctic Fish en í byrjun ársins 2022 tók við erfitt tímabil
með miklum afföllum á eldisfiski í Dýrafirði. Slátra var um 4.200 tonnum af laxi á fyrsta
ársfjórðungi ársins og var um 11% aukning frá fyrra ári. 269 Á öðrum ársfjórðungi var aðeins
slátrað 1.000 tonnum. 270 Mikil slátrun á fyrsta ársfjórðungi tengist miklum afföllum á sláturfiski
og lítil slátrun á öðrum ársfjórðungi að búið var að slátra fiskinum.
Afföll
Mikil afföll áttu sér stað hjá Arctic Fish
í Dýrafirði fyrrihluta ársins. Fylgst var
Í byrjun ársins 2022 drápust um 2,500 tonn af
með framgangi mála í Stundinni og
eldisfiski í sjókvíum í Dýrafirði,
þegar líða fór á febrúarmánuð kom í
ljós að afföllin voru töluvert meiri en
fyrst var gefið upp. 271 272 273 274 275 Á
þessum tíma var um að ræða stærsta tjón í sögu íslensk laxeldis fram að þessu. 276 Í ársskýrslu
NRS kemur fram að heildarafföll í þessu tjóni hafi verið um 2,500 tonn af eldisfiski sem svarar til
áætlaðs einskiptiskostnaðar upp á 106 milljónir NOK á fyrsta ársfjórðungi 2022. Um var að ræða
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#emat
268 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/919#alit
269 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-10443839
270 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-11097422
271 https://stundin.is/grein/14773/-laxadaudi-i-dyrafirdi-vegna-vetrarkulda/
272 https://stundin.is/grein/14774/ljosmyndir-syna-storfelldan-laxadauda-hja-arctic-fish-thingeyri/
273 https://stundin.is/grein/14779/eigandi-arctic-fish-segir-allt-ad-300-til-400-thusund-eldislaxa-hafa-drepist-i-sjokvium-i-dyrafirdi/
274 https://stundin.is/grein/14815/myndband-fra-dyrafirdi-synir-daudfiski-skoflad-i-dyrafodur/
275 https://stundin.is/grein/14831/laxdaudinn-i-dyrafirdi-helmingi-eda-tvofalt-meiri-en-adur-hefur-komid-fram/
276 https://stundin.is/grein/14793/dyralaeknir-mesti-laxadaudi-i-islandssogunni/
265
266
267
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tiltölulega stóran fisk sem drepst og minnkaði slátrunin því ekki nema um 3.000 tonn. 277 278
Ástæður þessa miklu affalla eru rakin í fréttatilkynningu Matvælastofnunar, sem m.a. má rekja til
slæms ástand á fisknum, sjúkdóma, mikils þéttleika, sjávarhiti var lágur og veður og sjólag vont. 279
Fram kom í viðtali við dýralæknir fisksjúkdóma í byrjun febrúar: 280
,,Við sáum það þegar lægðirnar gengu yfir í janúar og nú í febrúar að það fór ekki vel með fiskinn og það
ber nokkuð á roðsárum í stóra laxinum. Þannig að það er um að gera hjá fyrirtækinu að koma þessum fiski
bara í vinnslu.“

Verðmætum bjargað
Dauðum fiski var dælt í sérstakt skip frá fyrirtækinu Hordafor og útbúin melta. 281 Á þessum tíma
var eldisfiski slátrað og pakkað í sláturhúsi Arnarlax á Bíldudal. Afkastageta sláturhússins var
ekki nægileg þannig að það hafði safnast upp töluvert af eldisfiski sem var tilbúin til slátrunar hjá
Arctic Fish í Dýrafirði. Til að bjarga verðmætum var því fengið til landsins sérstakt sláturskip frá
Noregi, en fiskinum var pakkað á Bíldudal. 282

Afkoman
Vegna mikilla affalla á eldislaxi í Dýrafirði var um 45 milljóna NOK tap á rekstrinum á fyrsta
ársfjórðungi. 283 Markaðssverð hafi verið mjög hátt og ef það helst þannig má gera ráð fyrir mun
betri afkomu þegar líða fer á árið. Ef markaðsverð verður áfram mjög hátt er ekki sjálfgefið að
tap verði á rekstrinum vegna ársins 2022.
Sláturhús
Samhliða áframhaldandi uppbyggingu á seiðaeldi fyrirtækisins á Tálknafirði er hafin uppbygging
á sláturhúsi í Bolungarvík. 284 Unnt verður að slátra 50 þúsund tonnum af laxi á ári við full afköst
á einni 8 klst vakt. 285

5.3 Stofnendur selja

Stofnendur selja
Þann 10. júní 2022 seldu eftirfarandi aðilar hluti sína í Arctic Fish: Bremesco Holding Ltd./
Icelandic Farming Holding, NOVO, og Neil Shiran Thorisson fjármálastjóri Arctic Fish samtals
10.899.684 hluti sem voru 34,2% af hlutafé félagsins. Bremesco Holding Ltd. seldi 9.104.582
hluti, NOVO 1.389.236 hluti and Neil Shiran Thorisson seldi 335.000 hluti. Eftir þessa sölu eiga
ofanefndir aðilar engan eignarhlut í Arctic Fish. 286 Hver hlutur var seldur á 100 NOK og námu
viðskiptin því rúmum einum milljarði NOK eða um 14 milljörðum ISK.

Bremesco Holding Ltd
Hlutabréf í Arctic Tafla 5.1. Innborgað hlutafé í Arctic Fish á tímabilinu 2011 til 2021 á verðlagi hvers árs.
Fish seld þann 10. x 1000
2011
2015
2016
2020
2021
Samtals
júní 2022 voru að Norway Royal Salmon
2.926.548 1.717.645 3.040.000 7.684.193
405.318 2.385.036
1.631.762
4.422.116
langmestu leyti í eigu, Bremesco Holding Ltd.
21.333
125.528
85.882
684.000
916.743
Bremesco Holding Novo ehf.
Ltd, aflandsfélags á Kýpur. 287 Félagið seldi alla sína hluti fyrir um 9,1 milljónir NOK 288 eða 12,2
milljarða ISK. Á árinu 2020 seldi félagið fyrir 3,8 milljarða ISK og því samtals fyrir um 16 milljarða
króna. Bremesco hafði lagt til hlutafé upp á 4,4 milljarða ISK á árnunum 2011, 2015 og 2020 (tafla
5.1). Félagið náði því að margfalda það sem var lagt í félagið x3,6.
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/25/563246_Arctic%20Fish%20Presentation%20Q1%202022.pdf
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/adstaedur-i-kringum-affoll-i-dyrafirdi-i-byrjun-ars-2022
280 https://stundin.is/grein/14773/-laxadaudi-i-dyrafirdi-vegna-vetrarkulda/
281 https://stundin.is/grein/14773/-laxadaudi-i-dyrafirdi-vegna-vetrarkulda/
282 https://stundin.is/grein/14773/-laxadaudi-i-dyrafirdi-vegna-vetrarkulda/
283 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-10443839
284 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-10443839
285 http://www.bb.is/2022/06/arctic-fish-8-milljarda-krona-fjarfesting-a-arinu/
286 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-10714042
287 https://stundin.is/grein/15406/thessir-hafa-hagnast-laxeldisaudlindinni-islandi/
288 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-10712622
277
278
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NOVO
Við söluna fékka NOVO, eignarhaldsféStofnendurnir Bremesco Holding Ltd. náði að
lag
Sigurðar
Péturssonar
og
margfalda það sem lagt var í Arctic Fish 3,6
Guðmundar
Stefánssonar
og
sinnum
og NOVO ehf, 2,1 sinnum við sölu á öllum
eiginkvenna, um 140 milljónir NOK 289
sínum eignarhlutum í félaginu.
eða 1,9 milljarða ISK. NOVA var stofnandi
Arctic Fish á árinu 2011 sem hafði lagt í
það hlutafé sem nemur rúmum 900
milljónum ISK og er þá miðað við verðlag hvers árs (tafla 5.1). NOVO náði að margfalda 2,1 sinnum
það sem lagt var í félagið. Tiltölulega lága ávöxtun samanborið við Bremesco má sjá í samhengi við að
megnið af hlutafénu kom seint eða að mestu á árinu 2021.

Neil Shiran selur
Neil Shiran Thorisson kemur að Arctic Fish sem hluthafi á árinu 2021. Shiran seldi 335.000 hluti
10 júní og síðan þann 28. Júní 8.000 hluti. 290 Neil Shiran segir í sms-skilaboðum til Stundarinnar
að sala hans á hlutabréfum í Arctic Fish feli ekki í sér að hann sé að hætta hjá félaginu. Hann segist
hafa keypt bréfin á genginu 62,1 NOK/hlut en að hann selji þau nú á genginu 100 NOK/hlut þannig
að söluhagnaður myndist í viðskiptunum. Þó bætir hann við að hlutabréfin hafi einnig verið
skuldsett en að lánveitingar hafi ekki verið frá hluthöfum Arctic Fish.291 Fjármálastjórunum tókst
að margfalda það sem lagt var í Arctic Fish á árinu 2021 um 1,5 við sölu á árinu 2022 og hagnast
um rúmar 150 milljónir ISK.
Af hverju selt?
Í athugasemdum höfundar við fiskeldisfrumvarpið sem varð að lögum á árinu 2019 var bent á
eftirfarandi: 292
,,Drifkrafturinn við að ,,helga sér svæði“ virðist vera að ná fjárhagslegum ávinningi. Hagnaðarvon getur því
falist í að selja sín hlutabréf í uppbyggingarfasanum og forðast þannig að taka óþarfa áhættu og láta á það
reyna hvort reksturinn geti orðið sjálfbær“.

Nú eru allir stofnendur Arctic Fish búnir að selja sig út úr félaginu og á ofannefnd ábending við í
einhverju tilviki. Fram hefur komið í viðtölum að íslenskir eigendur hafa verið sviknir af erlendum
eigendum sem voru með meirihlutaeign í félögunum og af þeim forsendum selt sinn hlut.
Jafnframt kann óvissa um eignaraðild að spila inn í einhverum tilvikum. Í viðtali við Neil Shiran
kemur fram: „Það er erfitt að útskýra í stuttu máli. En það má líka segja að óvissa um endanlegt
eignarhald undanfarið hafi haft sitt að segja. Það er að segja hvernig NRS/NTS/Salmar-málin hafa
verið“. 293

5.4 Eignarhald og viðskipti
Yfirtaka
Yfirtaka Arnarlax á Arctic Fish gekk ekki eftir á árinu 2021 (kafli 4.5) en aftur var reynt í byrjun
ársins 2022. 294 295 296 297 Samkomulag var gert á milli móðurfélaganna, SalMar og Norway Royal
Salmon (NRS) um sameiningu félaganna. 298 Mikil samlegðaráhrif eru talin við sameiningu m.a.
hagræðingu á sjókvíaeldi á Vestfjörðum, seiðaframleiðslu, vinnslu og sölu afurða. 299 300 301 Við
sameininguna verður hægt að reka bæði félögin undir einum hatti og stjórnendum mun því fækka
og spurning hver mun vera forstjóri, fjármálastjóri o.s.frv. eftir að sameiningin er gengin um
https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-10712622
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010917719-MERK#CompanyPressRelease-10974604
https://stundin.is/grein/15407/fjarmalastjori-arctic-fish-seldi-fyrir-rumlega-440-milljonir/
292 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemd-vi-fiskeldisfrumvarpi.pdf
293 https://stundin.is/grein/15407/fjarmalastjori-arctic-fish-seldi-fyrir-rumlega-440-milljonir/
294 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2022/02/21/arnarlax_og_arctic_i_eina_saeng/
295 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2022/01/24/bjoda_200_milljarda_i_eiganda_arctic_fish/
296 https://stundin.is/grein/15133/norsk-laxeldisfyrirtaeki-takast-um-eignarhald-audlindinni-islandi/
297 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2022/02/21/arnarlax_og_arctic_i_eina_saeng/
298 https://stundin.is/grein/15691/norska-samkeppniseftirlitid-samthykkir-staersta-samruna-i-islensku-laxeldi/
299 https://ilaks.no/nrs-gjennomforer-oppkjopet-av-salmonor-og-fusjonerer-med-salmar/
300 https://newsweb.oslobors.no/message/563574
301 https://stundin.is/grein/15335/einn-laxeldisrisi-verdur-til-vestfjordum-eigendur-arnarlax-og-arctic-fish-sameinast/
289
290
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garð. 302 Norska samkeppniseftirlitið hefur samþykkt uppkaup SalMar á NTS/NRS. Eftir á að fá
samþykki m.a. framkvæmdastjórnar ESB. Hér er um að ræða mjög stóran samruna, SalMar með
175.000 tonna leyfi og NTS/NRS með 124.000 tonn. 303 Laxeldi SalMar hefur að mestu verið í MiðNoregi en með sameiningunni er gert ráð fyrir verulegri aukningu í Norður-Noregi og Íslandi. 304
Ef farin verður sú leiða að sameina Arnarlax og Arctic Fish þá á Samkeppniseftirlitið á Íslandi eftir
að samþykkja það. Líklegt er að það gangi eftir eins og í tilfelli Fiskeldis Austfjarða og Laxa
fiskeldis. 305

Síldarvinnslan kaupir
Í frétt á vef Síldarvinnslunnar þann 10. Júní 2022 kom fram að félagið hafi gengið frá samkomulagi
við Bremesco Holding Ltd ásamt hópi hluthafa, sem eiga samanlagt 10.899.684 hluti, eða 34,2%,
í Arctic Fish Holding AS um kaup á hlutum þeirra í félaginu. Kaupverðið var um einn milljarður
NOK eða um 14 milljarðar ISK. Fram kemur í fréttatilkynningunni: 306
„……… Við fögnum því að fá tækifæri til að vinna með þeim við eflingu félagsins.
Félagið hefur metnaðarfull áform og hefur verið í miklum fjárfestinga- og uppbyggingarfasa á síðustu
árum. Við sjáum tækifæri í auknu samstarfi fiskeldisfyrirtækja á svæðinu.“

Eflaust ætlar Síldarvinnslan að koma sterkt inn í rekstur Arctic Fish eins og bent er á í
Stundinni.307 Í framhaldi af kaupunum var Gunnþór Ingvason kosinn í stjórn Arctic Fish.

Eigendur
Erfitt er að átta sig á eignarhluta íslenskra félaga í Arctic Fish nema Síldarvinnslunnar. Íslensku
félögin eru skráð í gegnum J.P. Morgans Bank Luxenbourg S.A. og Landsbankann hf. (tafla 5.2). 308
Í júní 2022 koma Síldarvinnslan inn í hluthafahópinn með 34,2% eignarhlut og var þá hlutur
íslenskra fyrirtækja sennilega kominn í um 40% og hefur aldrei verið meiri.
Tafla 5.2. Hluthafar Arctic Fish, fjöldi og verðmæti einstakra hluta.
31.12.2021
NORWAY ROYAL SALMON ASA
16.346.824 51,28%
BREMESCO HOLDINGS LIMITED
9.104.582 28,56%
Síldarvinnslan hf.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
3.031.424
9,51%
Landsbankinn hf.
519.716
1,63%
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVEST.
351.000
1,10%
KVERVA FINANS AS
258.000
0,81%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVK.
237.107
0,74%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL
193.100
0,61%
CLEARSTREAM BANKING S.A.
181.391
0,57%
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR
172.312
0,54%
MP PENSJON PK
165.000
0,52%
PACTUM AS
152.751
0,48%
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE
125.225
0,39%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
83.849
0,26%
VERDIPAPIRF. NORDEA NORGE PLUS
82.702
0,26%
State Street Bank and Trust Comp
80.605
0,25%
ROTH
80.000
0,25%
Euroclear Bank S.A./N.V.
68.154
0,21%
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG TRITON
50.733
0,16%
TRETHOM AS
41.101
0,13%
SKEIE ALPHA INVEST AS
GÅSØ Næringsutvikling AS
Íslandsbanki hf
20 stærstu hluthafar
31.325.576 98,27%
Aðrir hluthafar
551.077
1,73%
Samtals
31.876.653
100%
Gengi (NOK/hlut)
Markaðsverð (NOK)

89,0
2.837.022.117

30.6.2022
16.346.824 51,28%
10.899.684
1.301.149
479.651
190.000
258.000
237.107
113.504
203.751
172.312
165.000
152.751
125.225
83.849
82.702
98.616
80.000
46.989

34,19%
4,08%
1,50%
0,60%
0,81%
0,74%
0,36%
0,64%
0,54%
0,52%
0,48%
0,39%
0,26%
0,26%
0,31%
0,25%
0,15%

46.000
166.700
111.513
31.361.327
515.326
31.876.653

0,14%
0,52%
0,35%
98,38%
1,62%
100%

93,8
2.990.030.051

https://stundin.is/grein/15339/starfsmonnum-arctic-fish-sagt-fra-vaentanlegum-samruna-vid-arnarlax/
https://ilaks.no/konkurransetilsynet-gir-gront-lys-for-salmar-oppkjop-av-nts/
https://ilaks.no/sammenslaingen-vil-gi-okt-kraft-og-verdiutvikling-pa-tvers-av-selskapene/
305 https://www.samkeppni.is/media/akvardanir-2021/27-2021.pdf
306 https://svn.is/sildarvinnslan-hf-kaupir-342-hlut-i-norska-laxeldisfyrirtaekinu-arctic-fish-holding-as/
307 https://stundin.is/grein/15407/fjarmalastjori-arctic-fish-seldi-fyrir-rumlega-440-milljonir/
308 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2022/08/Arctic-Fish-Presentation-Q2-2022.pdf
302
303
304
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6. Niðurstöður og umræður
61 Umhverfisaðstæður
Sviðsmyndin
NRS telur að aðstæður séu
góðar
til
sjókvíaeldis
á
Vestfjörðum. 309 Þetta mat kann
að vera að einhverju leiti rétt
þegar tekið er mið af mynd 6.1
sem
var
kynnt
í
fjárfestingakynningu Arctic Fish
í byrjun ársins 2021. Vissulega
hafa aðstæður til sjókvíaeldis á
Vestfjörðum batnað mikið á
síðustu
áratugum
m.t.t.
sjávarhita. 310 Vandamálið hér er
að myndin sýnir ekki réttan
sjávarhita á eldissvæðum Arctic
Fish, og eru ekki í samræmi við
gögn
sem
birt
eru
í
Mynd 6.1. Sjávarhiti á Vestfjörðum í fjárfestakynningu Arctic Fish.
umhverfismötum félagsins eða
Heimildir: seawatertemperatures.org. Háskólinn á Akureyri og
mælingum
HafrannsóknaMarko Partners.
stofnunar. 311 Hér er því verið að
birta villandi og rangar upplýsingar um sjávarhita á Vestfjörðum í fjárfestingakynningunni,
sérstaklega yfir vetramánuðina sem hefur verið áskorun fyrir íslenskt sjókvíaeldi. 312 Það er ekki
vitað um ástæður fyrir þessari röngu upplýsingagjöf. Varðandi gagnaöflun er vitnað í
seawatertemperatures.org, Háskólinn á Akureyri og Marko Partners (mynd 6.1). 313 314 Þegar
skoðaðar eru tölur úr seawatertemperatures.org þá eru þær ekki í takt við það sem er að finna á
mynd 6.1. Það hefur ekki ennþá tekist að fá heimildir um hvaðan sjávarhitagögn frá
seawatertemperatures.org eru fengin. Nokkrir sérfæðingar við Háskólann á Akureyri hafi verið
spurðir og kannast þeir ekki við að hafa veitt þessar upplýsingar. Það er heldur ekki vitneskja um
á hvaða gögnum Marko Partners byggir á sem einn af heimildaraðilum um sjávarhita á
Vestfjörðum.
Sjávarhiti
Í matsskýrslu Arctic Fish er gerð grein fyrir niðurstöðum mælinga á sjávarhiti í Dýrafirði (mynd
6.2). Í Dýrafirði eins og öðrum fjörðum á Vestfjörðum geta verið miklar sveiflur í sjávarhita á milli
ára. Dýrafjörður getur verið mjög kaldur yfir vetramánuðina eins og t.d. árið 2010 en þar er
mánaðarmeðalhiti rétt fyrir 0°C. 315 Áskoranir geta því verið mismiklar á milli ára og í því
sambandi má nefna mikil afföll fyrrihluta ársins 2022 m.a. vegna erfiðra umhverfisaðstæðna
(kafli 5.2). 316 Í matsskýrslum Arctic Fish fyrir Patreks- og Tálknafjörð, 317 Ísafjarðardjúpi 318 og
Arnarfjörð 319 komu fram upplýsingar um sjávarhita á eldissvæðum og fyrirhuguðum
eldissvæðum sem eru ekki í takt við upplýsingar á mynd 6.1.
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS%20%C3%85rsrapport%202020.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2012-%C3%9Eorskeldiskv%C3%B3taverkefni%C3%B0-2011-fjolrit-161.pdf
https://sjora.hafro.is/
312 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2008-Reynsla-af-sj%C3%B3kv%C3%ADaeldi-%C3%A1-%C3%8Dsland-fjolrit_136.pdf
313 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
314 https://www.seatemperature.org/europe/iceland/
315 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/201805042-dyrafjordur-matsskyrsla-nota.pdf
316 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/adstaedur-i-kringum-affoll-i-dyrafirdi-i-byrjun-ars-2022
317 https://www.mast.is/static/files/import/leyfi/matsskyrsla-patreks-og-talknafjorur-copy-1.pdf
318 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1619/201809025-Matssk%C3%BDrsla%20ASF%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BAp.pdf
319 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1560/201712021-ASF-Arnarfir%C3%B0i%20%C3%81lit.pdf
309
310
311
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Mynd 6.2. Meðalhiti sjávar á árunum 2010-2012 á 5 metra dýpi í Haukadalsbót í Dýrafirði. 320

Hafís
Varðandi hættu á hafís í Dýrafirði kemur eftirfarandi fram í matskýrslu Arctic Fish er varðar
Dýrafjörð:321
,,Veturinn 2007 rak hafís inn í firði á norðanverðum Vestfjörðum, en stöðvaðist í mynni Arnarfjarðar. Það
er því með nokkurri vissu hægt að segja að lítil hætta er á reki hafíss inn í Dýrafjörð og ólíklegt að hann
muni valda tjóni á eldisbúnaði.“

Við einfalda heimildaleit á netinu þar sem leitað er eftir heimildum um hafís í Dýrafirði kemur
m.a. eftirfarandi fram:
• ,,Hafís fyllir nú Dýrafjörð á Vestfjörðum. Nær hann langt inn fyrir Þingeyri. Slíkt hefur
ekki gerst svo lengi sem elstu menn muna. Dýrafjörður er nú lokaður fyrir skipaumferð
vegna hafíss“. (28.01.2007). 322
• ,,Töluvert af hafís hefur rekið inn Dýrafjörð eins og sést á þessum myndum sem teknar
voru um klukkan fjögur í dag“ (28.01.2007). 323
• Myndir Veðurstofu Íslands af hafís í Dýrafirði þann 27.01.2007. 324

Þessu til viðbótar má bend á vísindagrein þar sem kemur fram að Dýrafjörður hafi verið fullur af
hafís. 325 Það er ekki vitað af hverju það voru ekki gefnar réttar upplýsingar um áhættu af völdum
hafís í Dýrafirði í umhverfismati fyrir Dýrafjörð eða í fjárfestingakynningum áður en félagið fór á
markað.

Þörungablómi
Eins og í mörgum öðrum mjóum fjörðum hér á landi 326 327 hefur komið reglulega upp vandamál
vegna þörungablóma í Dýrafirði, s.s. á árunum 2011 328, 2015 329 og 2021. 330 Áhrifin voru
mismunandi en á árinu 2011 drápust 60 tonn 331 og árið 2015 drápust um 100 tonn af
regnbogasilungi í kvíunum. 332 Hér er um að ræða hlutfaldslega mikið tjón enda umfang eldisins
lítið á þessum árum. Í Tálknafirði drápust einnig um 15 tonn af eldisfiski á árinu 2011. 333
Þörungablómi er því raunverulega árskorun á nokkrum eldissvæðum Arctic Fish. Vissulega
minnkar þó áhættan með dýpri og stærri kvíum eins og þróunin hefur verið á síðustu árum.
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/201805042-dyrafjordur-matsskyrsla-nota.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/201805042-dyrafjordur-matsskyrsla-nota.pdf
https://www.visir.is/g/200770128045/mikill-hafis-i-dyrafirdi
323 https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/01/28/hafis_i_dyrafirdi/
324 https://www.vedur.is/hafis/frodleikur/myndasafn/2007/bigimg/884?ListID=0
325 Ingibjörg Jónsdóttir & Einar Sveinbjörnsson 2007. Recent Variations in Sea-Ice Extent off Iceland. Jökull 57: 61-70.
326 https://old.sjavarutvegur.is/thorskeldi/Skjol/Kvotafundur2011/gisli.pdf
327 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/fjolrit-136.pdf
328 https://timarit.is/page/6236964?iabr=on#page/n16/mode/2up/search/d%C3%BDrfiskur
329 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/04/Fiskeldisfrettir-3.4.2015.pdf
330 https://www.mast.is/static/files/fiskur/arsskyrsla-dyralaeknis-fisksjukdoma-2021.pdf
331 https://old.sjavarutvegur.is/thorskeldi/Skjol/Kvotafundur2011/gisli.pdf
332 https://www.mast.is/static/files/fiskur/arsskyrsla-dyralaeknis-fisksjukdoma-2021.pdf
333 https://old.sjavarutvegur.is/thorskeldi/Skjol/Kvotafundur2011/gisli.pdf
320
321
322
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6.2 Eldisleyfin
Mál í umhverfismatsog umsóknarferlið
Snemma var lagður
mikill kraftur í að afla
sem mest af eldisleyfum
fyrir Arctic Fish í sem
flestum
fjörðum
Vestfjarða (mynd 6.3). Á
árinu 2014 var hafin
vinna við að fá eða auka
eldisleyfi í Patreks- og
Tálknafirði, Arnarfirði,
Dýrafirði, Önundarfirði
og Ísafjarðardjúpi eða í
öllum fjörðum sem nú er
stundað
laxeða
Mynd 6.3. Mál í umhverfismats- og umsóknarferli, eldisleyfi og
regnbogasilungseldi.
framleiðsla á laxi hjá Arctic Fish í tonnum á árunum 2013 – 2023.
Strax á árinu 2014 var
hafin vinna við að ná tæpum 20.000 tonna eldisleyfum og árið 2017 bættust síðan við 10.000
tonn. Á árinu 2021 voru ekki komin leyfi fyrir um 9.000 tonnum (mynd 6.3). Það fékkst síðan
4.000 tonna eldisleyfi í Arnarfirði í mars 2022 334 og enn er beðið eftir tæplega 5.000 tonna
eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi.
Eldisleyfin
Með sameiningu á Arctic Fish og Arnalax má
Framan af gekk hægt að fá eldisleyfi
draga verulega úr umhverfisáhrifum eldisins.
hjá Arctic Fish, en tvöföldun var árið
2017 þegar leyfi fengust í Patreks- og
Tálknafirði (mynd 6.4). Á árinu 2021
fékk Arctic Fish síðan 10.000 tonna eldisleyfi í Dýrafirði og á árinu 2022, 4.000 tonna leyfi í
Arnarfirði. Arctic Fish er nú með 27.100 tonna eldisleyfi og þar af eru 5.300 tonn fyrir
regnbogasilung og eru því
leyfi fyrir eldi á laxi um
22.000
tonn.
Í
umsóknarferli eru síðan
4.800 tonna eldisleyfi í
Ísafjarðardjúpi og ef þær
heimildir nást er Arctic Fish
komin með 31.900 tonna
eldisleyfi fyrir lax og
regnbogasilung. Það má
ýmislegt
finna
að
umsóknarferlinu hjá Arctic
Fish og umhverfisáhrifin
eru umtalsverð með miklu
og þéttu eldi nokkurra
ótengdra aðila á tiltölulega
litlu svæði í Ísafjarðardjúpi
(kafli 5.1). Þessi mynd kann
þó að breytast ef sameining
Mynd 6.4. Eldisleyfi Arctic Fish í tonnum á árunum 2013 – 2022. Ekki
eru tekin með litlu leyfin en þau hafa nú öll fallið úr gildi.
Arnarlax og Arctic Fish

334

https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/253403#CompanyPressRelease-9384608
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gengur eftir, þannig að þá verður
möguleiki að breyta fyrirkomulagi
eldisins og þannig draga umtalsvert
úr umhverfisáhrifum.

Hart sótt um að fá eldisleyfi
Eldisleyfin eru verðmætin og var því
hart sótt í umsóknarferlinu, troðið
sér inn milli annarra óháða
framkvæmdaaðila og ekki virt
fjarlægðarmörk. Það sama má að vísi
segja um Arnarlax en fyrirtækin hafa
verið að berjast um eldissvæði í
Patreks- og Tálknafirði, Arnarfirði og
Ísafjarðardjúpi. Artic Fish hefur náð
öllum sínum markmiðum fram að
þessu nema í ísafjarðardjúpi og
Önundarfirði.
Í tilfelli Önundarfjarðar missti Arctic Fish lítið leyfi
árið 2021 (kafli 4.1) og eru ekki fleiri
Mynd 6.5. Staða eldisleyfa og væntingar.
mál þar í ferli. Varðandi Ísafjarðardjúp missti Arctic Fish lítið leyfi í
Skötufirði árið 2021 og unnið er að því að fá stórt leyfi á öðrum svæðum í Djúpinu (kafli 5.1).

Nýting eldisleyfa
Arctic Fish var kominn með eldisleyfi fyrir laxeldi á árinu 2013 en það var ekki fyrr en á árinu
2017 sem fyrstu laxaseiðin voru sett í sjókvíar í Dýrafirði. Í framhaldinu eykst umfangið eldisins
mjög hratt og á árinu 2021 er framleiðslan komin upp í 11.500 tonn en á sama tíma er heimilaður
hámarks lífmassi fyrir laxeldi um 18.000 tonn (mynd 6.3) sem gæti gefið um 23.000 tonna árlega
framleiðslu. Stefnt er að því að framleiða um 24.000 tonn á árinu 2025. 335 Arctic Fish hefur byggt
upp eldið mun hraðar eftir að fyrstu seiðin voru sett í sjókvíar en í tilfelli Arnarlax 336 og þannig
nýtt eldisleyfin betur.
Verðmæti leyfa
Þegar lagt var af stað með Arctic Fish var sviðsmyndin að búið væri að fá að lágmarki 20 þúsund
tonna eldisleyfi eftir tíu ár. 337 Þau markmið hafa náðst og gott betur (mynd 6.5). 338 Arctic Fish er
nú með 27.100 tonn að verðmæti eldisleyfa um 20 milljarða ISK um mitt ár 2022. Verðmæti
eldisleyfa Arctic Fish eru töluvert minni en í tilfelli Arnarlax (kafli 4.1) og er hugsanlegt að þau
séu undirverðlögð. Aðrar skýringar kunna einnig að vera og má þar nefna:
• 5.300 tonn af eldisleyfunum er fyrir regnbogasilung.
• Mikil óvissa er með eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi, mikil skipulagsóreiða og ekki víst að
félagið fái öll svæðin sem sótt er um (kafli 5.1).
• Mörg eldissvæða Arctic Fish
eru
utarlega
og
umhverfisaðstæður erfiðar.
Breyting stjórnvalda úr að miða við framleiðslu í
Hámarks lífmassi og ávinningurinn
Með að breyta eldisleyfum úr
framleiðslu í hámarks leyfilegan

335
336
337

hámarks leyfilegan lífmassa hefur aukið
mögulega framleiðslu hjá Arctic Fish um 7.00010.000 tonn.

https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/innskraning/?redirect=/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/%3F_t%3D1650289133.3451
834
338 https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments_oslo/2022/05/12/562142_Arctic%20Fish%20Annual%20Report%202021.pdf
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lífmassa með með útgáfu
reglugerðar nr. 540/2020
um fiskeldi 339 jukust
framleiðsluheimildir
Arctic Fish u.þ.b. 30%. 340
Núverandi
heimildir
Arctic Fish eru 27.100
tonna hámarks lífmassi
sem getur jafngilt um
35.000 tonna framleiðslu.
Með
breytingum
á
eldisleyfi úr framleiðslu í
hámarks lífmassa eykst
möguleg framleiðslan um
7.000 tonn. Ef Arctic Fish
nær
31.900
tonna
eldisleyfi væri aukningin
Mynd 6.6. Fjöldi útsettra seiða á árunum 2013-2021 og áætlaður fjöldi
um 9.700 tonn. Breyting
útsettra seiða fram til ársins 2025.
stjórnvalda úr að miða við
framleiðslu í hámarks leyfilegs lífmassa hafa aukið verðmæti eldisleyfa verulega hjá Arctic Fish
og öðrum laxeldisfyrirtækjum í meirihlutaeigu erlendra aðila. Jafnframt er um að ræða meira
framleiðslumagn en lagt var upp með í umhverfismötum félaganna.

6.3 Eldið

Fjöldi útsettra seiða
Fjöldi útsettra laxaseiða jókst hratt frá árinu 2017 en síðustu þrjú árin hefur ekki átt sér stað
aukning og voru sett árlega í sjókvíar tæpar 3 þrjár milljónir laxaseiða (mynd 6.6). Það hafa verið
sett út heldur færri seiði hjá Arctic Fish en hjá Arnarlaxi. 341 Gert er ráð fyrir mikill fjölgun seiða á
næstu árum og að þau verði komin upp í fimm milljónir árið 2024.

Afföll
Þegar regnbogasilungseldi var stundað
voru
afföll
mikil
m.a.
vegna
Fyrrihluta ársins 2022 drápust um 2.500 tonn af
þörungablóma (kafli 6.1). Þegar
eldislaxi í sjókvíum Arctic Fish í Dýrafirði og nam
laxeldið hófs voru mikil afföll á fyrstu
tjónið um 1,5 milljarða ISK.
tveimur árgöngunum en minnkuðu
síðan (kafli 3.2). Eins og fram kemur á
mælaborði fiskeldis hjá Matvælastofnun342 eru afföll á eldislaxi lítil í Dýrafirði á árinu 2021 en aukast mikið í byrjun ársins 2022 í
stóru tjóni sem átti sér stað. Í ársskýrslu NRS kemur fram að heildarafföll í þessu tjóni hafi verið
2.500 tonn af eldisfiski sem svarar til áætlaðs einskiptiskostnaðar upp á 106 milljónir NOK eða
1,4 milljarð ISK á fyrsta ársfjórðungi 2022. 343 Ástæður þessa miklu affalla eru rakin í
fréttatilkynningu Matvælastofnunar til slæms ástand á fisknum, sjúkdóma, mikils þéttleika,
sjávarhiti var lágur og veður og sjólag vont (kafli 5.2). 344

Slátrun
Framan af var eingöngu slátrað regnbogasilungi en ekki liggja fyrir upplýsingar um magn. Slátrun
á eldislaxi hófst árið 2019 og hefur mest verið 11.500 tonn (mynd 6.7). Vegna mikilla affall í
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
342 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
343 http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
344 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/adstaedur-i-kringum-affoll-i-dyrafirdi-i-byrjun-ars-2022
339
340
341
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byrjun ársins 2020 er gert ráð fyrir
að áætlað sláturmagn fari úr 13.000
tonnum í um 10.000 tonn á árinu
2022. 345 Öllum eldislaxi Arctic Fish
hefur verið slátrað í sláturhúsi
Arnarlax á Bíldudal. Afkastageta
sláturhússins var ekki nægileg og
því safnaðist upp mikið magn af
eldislaxi í sjókvíum hjá Arctic Fish
og var því tjónið meira í byrjun
ársins 2022 en annars hefði orðið.
Nú vinnur Arctic Fish að uppbyggingu
á
afkastamikilli
sláturaðstöðu í Bolungarvík (kafli
5.2).

6.4 Umhverfismálin

Mynd 6.7. Slátrað magn af slægðum eldislaxi í tonnum hjá Arctic
Fish á árunum 2019-2021 og áætlað magn vegna ársins 2022.

Frumkvöðull í vottunum
Arctic Fish er með ASC vottun á allri sinni framleiðslu og var fyrsta fyrirtækja hér á landi til að
taka upp þá vottun á árinu 2016. Síðan hefur allur fiskur sem hefur verið seldur frá félaginu verið
ASC vottaður. 346 Jafnframt var dótturfyrirtæki Arctic fish fyrst íslenskra eldisfyrirtækja til að fá
vottun fyrir lífrænt eldi hjá TÚN ehf. 347 Unnið var eftir þeirri vottun í stuttan tíma en nú er
fyrirhugað að hefja aftur lífrænt eldi þegar fyrirhugað eldi í Ísafjarðardjúpi hefst. 348 Arctic Fish
eins og önnur laxeldisfyrirtæki nýtur þess að minni kröfur eru gerðar til umhverfismála hér á
landi en í mörgum samkeppnislöndum eins og höfundur benti á í umsögn sinni við
fiskeldisfrumvarpið á árinu 2019. 349

Laxalús
Það er mismunandi á milli landa hve oft
er heimilt að nota lúsalyf til
Umhverfiskostnaður er minni hér á landi en í
meðhöndlunar á eldislaxi í sjókvíum
samkeppnislöndum vegna þess að opinberar
skv. ASC staðlinum skal hafa minna en
kröfur til umhverfismála laxeldis eru minni.
þrjár meðhöndlanir fyrir hverja
kynslóð hér á landi. Arctic Fish hefur
náð að uppfylla þau skilyrði (viðauki 2). Hér skiptir að sjálfsögðu miklu máli hvaða viðmiðið er
haft fyrir fjölda laxalúsa á eldislaxi við lyfjameðhöndlun. Arctic Fish er að fara ítrekað yfir eina
kynþroska kvenlús á eldisfiski í Dýrafirði (viðauki 1). Það er töluvert yfir þeim viðmiðunum í
Noregi og sem NRS starfar eftir. 350 Framan af hafa ekki strangar reglur gilt um hámarks tíðni
laxalúsa á eldislaxi hér á landi. Á síðasta ári voru kröfur auknar með útgáfu á reglugerð nr.
1062/2021 um fiskeldi. 351 Það kallar á auknar áskoranir við framkvæmd mótvægisaðgerða til
að halda laxalúsinni niðri án notkunar laxalúsalyfja.
Slysasleppingar
Það hefur verið lítið um tjón á búnaði hjá Arctic Fish í samanburði við Arnarlax 352 sem má að
einhverju leiti sjá í samhengi við minni rekstur. Arctic Fish tilkynnti um gat á netpoka í febrúar
2017, í febrúar 2020 og í febrúar 2021 (kaflar 3.2 og 4.2). Í Noregi er þeim sem veldur
http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS_Annual%20report_2021%20Full%20size.pdf
https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/i-auglysingu/2014/Dyrfiskur/2013-12-20%20D%C3%BDrfiskur%20%20tilkynning%204000t%20st%C3%A6kkun%20vi%C3%B0%20Sn%C3%A6fjallastr%C3%B6nd%20%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BApi.pdf
348 https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/?_t=1651320092.2236278
349 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemd-vi-fiskeldisfrumvarpi.pdf
350 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
351 https://island.is/reglugerdir/nr/1062-2021
352 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
345
346
347
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slysasleppingu
gert
skylt að fjármagna
vöktun og veiðar á
eldisfiski í veiðiám í
nágrenninu.
Slíkar
reglur eru ekki hér á
landi sem hefur verið
gagnrýnt af höfundi. 353
Það liggja ekki fyrir
upplýsingar um hvort
og þá í hve miklu mæli
eldislax hafi sloppið úr
sjókvíum hjá Arctic Fish
og gengið upp í veiðiár í
nágrenninu.

Athugasemdir
eftirlitsaðila
Mynd 6.8. Hagnaður, markaðsverð og framleiðslukostnaður í norsku
Framan af var opinbert
laxeldi á árunum 2011 til 2020.
eftirlit ekki mjög virkt
og
lítið
af
athugasemdum. Á árinu 2020 fjölgaði athugasemdum eftirlitsaðila við úttekt á eldi Arctic Fish
verulega. Helstu athugasemdir á árunum 2020-2022 eru eftirfarandi (viðauki 1):
• Eldisbúnaður var utan heimilaðs eldissvæðis,
• Farið var yfir heimilaðan hámarks lífmassi.
• Notað var koparoxíð sem gróðurhamlandi. efni í netpokum sem ekki var heimild fyrir.

6.5 Rekstrarafkoma

Markaðsverð
Undanfarin
ár
hefur
markaðsverð verið hátt og
afkoma í greininni verið
mjög góð (mynd 6.8) 354 355
en þannig mun það ekki
verða að eilífu. Arctic Fish
byrjar að slátra eldislaxi
þegar markaðsverð var
mjög hátt sem hefur gert
það að verkum að
auðveldara er að ná
hagnaði af rekstrinum.
Meðalsöluverð á kíló hjá
Arctic Fish á árinu 2021
var
764
kg/ISK
samanborið
við
671
kg/ISK árið 2020 sem er
14% hækkun. 356

Mynd 6.9. Rekstrarafkoma hjá Arctic Fish á árunum 2011-2021 skv.
ársreikningum fyrirtækisins.

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-og-regnbueoerret
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-ogregnbueoerret/_/attachment/download/c758105e-3b1d-424b-8f64-5207d3ce5a98:61ff2d4cf1d4b5cddd202278cea8bd455afe6aee/rap-lonnsomhet-akvakultur-2020.pdf
356 http://www.bb.is/2022/05/arctic-fish-hagnast-um-22-milljarda/
353
354
355
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Rekstrarafkoma
Reksturinn hefur verið
erfiður flest árin allt frá
stofnun
félagsins.
Bókhalds-legt tap hefur
verið öll árin nema árið
2021
(mynd
6.9).
Uppsafnað
tap
á
rekstrinum árin 20112020 er um 4 milljarðar
ISK á verðlagi hvers árs. Á
árinu 2021 er mikill
viðsnúningur, vel gengur í
eldinu
og
markaðsaðstæður
hagstæðar. Það má þó gera ráð
fyrir
verulegum
viðsnúningi á árinu 2022
Mynd 6.10. Framleiðslukostnaður hjá Arctic Fish og meðaltalskostnaður
vegna mikilla affalla á
í Noregi. Miðað er við slægðan fisk og inn í kostnaðinum er jafnframt
eldislaxi á fyrrihluta á
kostnaður vegna brunnbáts, slátrunar og pökkunar. Byggt á árskýrslum
Arctic Fish og Fiskeridirektoratet.
árinu (kafli 5.2). Það er þó
ekki gefið að tap verði á
rekstri Arctic Fish þar sem markaðsverð á laxi hefur verið ævintýralega hátt.

Framleiðslukostnaður
Framleiðslukostnaður hefur lækkað mikið hjá Arctic Fish á síðustu árum (mynd 6.10). 357 Það eru
oft miklar sveiflur í afkomu laxeldisfyrirtækja á milli ára og árið 2021 var mjög gott ár hjá Arctic
Fish en þrátt fyrir það er framleiðslukostnaðurinn svipaður og meðaltalskostnaður í Noregi. Það
liggja ekki fyrir tölur um umhverfiskostnað hjá Arctic Fish en gera má ráð fyrir að hann sé töluvert
minni en í Noregi en þar var kostnaður vegna laxalúsa talinn vera að meðaltali 4-5 NOK/kg. 358

Framlegð
Afkoman hefur batnað mikið
hjá Arctic Fish á síðustu árum
með framlegð upp á um 127
ISK/kg á árinu 2021. Þrátt
fyrir góðan viðsnúning í
rekstrinum, vel hafi gengið í
eldinu, hagstæðra umhverfisaðstæðna er framlegin minni
en t.d. hjá SalMar í NorðurNoregi (mynd 6.11).

6.6 Hækkun í hafi

Erfitt að fá fjárfesta
Fram kemur í viðtölum við
Sigurð Pétursson fyrrverandi
framkvæmdarstjóra Arctic
Fish að gengið hafi verið á
milli manna hér á landi til að
357
358

Mynd 6.11. Framlegð hjá Arctic Fish árin 2019-2021 á verðlagi hvers
árs í samanburði við SalMar í Norður Noregi. Byggt á ársreikningi
félaganna. Við útreikning úr evrum og NOK í íslenskar krónur er
stuðst við gengi í lok hvers árs.

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-og-regnbueoerret
Icelandic salmon AS, Private Placement and Listing on Merkur Market, October 2020
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fá þá sem fjárfesta í laxeldisfyrirtækjum án árangurs. 359 360 361 Mikilvægt er að hafa í huga að það
var verið að bjóða fjárfestum mismunandi valkosti allt eftir tímasetningu tilboðanna: 362
a) Fjárfesta í rekstri: Fyrir stefnumótun starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í
fiskeldi sem gefin var út 2017 var verið að bjóða að fjárfesta í rekstrinum.
b) Fjárfesta í eldisleyfum: Eftir stefnumótunina og ekki minnst eftir að lög um fiskeldi voru
samþykkt á árinu 2019 var aðallega verið að bjóða að fjárfesta í eldisleyfum.

Það var á árinu 2016 og jafnvel fyrr að
byrja var að skoða þann möguleika að
Fyrst var fjárfestum boðið að fjárfesta í
gera eldisleyfin að verðmætum með því
rekstrinum og síðan í eldisleyfunum.
að skrá laxeldisfyrirtækin á erlendan
hlutabréfamarkað. Fram til 2016/2017
var því verið að bjóða íslenskum
fjárfestum að fjárfesta í rekstri laxeldisfyrirtækja, en þar var um allt aðra arðsemi að ræða en
síðar. Fram kemur í viðtali við Sigurð Pétursson að aðilar frá Noregi hafi óskað eftir að koma inn
í félagið. 363 Hér er væntanlega átt við NRS sem kom inn með tæpa þrjá milljarða ISK hlutafé inn í
Arctic Fish árið 2016 (kafli 3.5).

Skráning á hlutabréfamarkað
Það markmið að skrá Arctic Fish á hlutabréfamarkað kom snemma til tals eins og fram kemur í
viðtali við Sigurð Pétursson fyrrverandi framkvæmdastjóra Arctic Fish: 364
„Við settum okkur strax þau markmið að eftir tíu ár myndi fyrirtækið hafa að lágmarki 20 þúsund tonna
leyfi, framleiða yfir 10 þúsund tonn á ári og vera skráð á hlutabréfamarkað.“

Líklega hefur það verið vegna hvatningar eða kröfu frá NRS að farið var með Arctic Fish á
hlutabréfamarkað í Noregi. Á
þessum tíma var einnig umræðan
um að fara með laxeldisfyrirtækin á
Eldisleyfi og góð skilyrði til laxeldis virðist hafa
erlendan markað og í því samhengi
verið hornsteinninn að fá nýja fjárfesta að
virðist hafa verið gert skriflega
borðinu, auka eftirspurn og hækka verðmæti
samkomulag um það við kaup
hvers hlutar. Í kynningargögnum þegar félagið
Arnarlax á Fjarðalaxi. 365 Hvort
fór á markað er sýndur mun hærri sjávarhiti yfir
skriflegt samkomulag hafi verið
vetramánuðina en er í raun.
gert í tilfelli Arctic Fish og NRS liggja
ekki fyrir upplýsingar um.

Forsendurnar
Í árskýrslu NRS frá 2020 kemur fram að Arctic Fish hafi umtalsverða vaxtarmöguleika með
staðsetningar á Vestfjörðum með mjög góð skilyrði til fiskeldis og nálægð við nýja
seiðaeldisstöð. 366 Það vekur athygli að rangar upplýsingar um sjávarhita eru gefnar í
kynningargögnum þegar félagið fór á markað. 367 Í þessum gögnum er sjávarhiti mun hærri um
veturinn en er í raun (kafli 6.1) sem kanna að skýra að eldisaðstæður eru taldar mjög góðar.
Eldisleyfi og góð skilyrði til laxeldis virðist hafa verið hornsteinninn að fá nýja fjárfesta að
borðinu, auka eftirspurn og hækka verðmæti hvers hlutar.
359
360

https://fiskifrettir.vb.is/med-opnar-dyr-i-101-reykjavik/

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/innskraning/?redirect=/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/%3F_t%3D1650289133.3451
834
361 https://stundin.is/grein/15424/their-sem-hafa-graett-islensku-laxeldi/
362 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/08/24.-Morgunbladid-2022-08-03.pdf
363 https://fiskifrettir.vb.is/med-opnar-dyr-i-101-reykjavik/
364

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/netgreinar/innskraning/?redirect=/mogginn/bladid/netgreinar/2021/07/01/hofum_nad_markmidunum/%3F_t%3D1650289133.3451
834
365 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
366 http://norwayroyalsalmon.com/files/9/NRS%20%C3%85rsrapport%202020.pdf
367 https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
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Hækkun í hafi
Norðmenn gerður sér
grein fyrir tækifærum til
mikils
fjárhagslegs
ávinnings að fara með
laxeldisfyrirtækin
á
erlendan
hlutabréfamarkað og fá þannig
verulega hækkun í hafi á
verðmæti hvers hlutar
(mynd 6.12). Það voru
fyrst
og
fremst
eldisleyfin sem voru
þess
valdandi
að
hlutabréfin
hækkuðu
hafi. Í lok ársins 2020
var
eigið
fé
eða
Mynd 6.12. Eigið fé skv. ársreikningum 2011-2020 og virði Arctic Fish skv.
gengi á Euronext Growth á árinu 2021.
markaðsvirði Arctic Fish
rúmir níu milljarðar ISK,
við skráningu í febrúar 2021 um 30 milljarðar og í lok ársins rúmir 40 milljarðar (mynd 6.12).

6.7 Eignarhald og stærð fyrirtækja

Erlent eignarhald
Á árinu 2021 benti höfundur á óæskilega þróun í erlendu eignarhaldi. Við uppbyggingu laxeldis
í sjókvíum á Íslandi hefur aðaláhersla verið lögð á fjárhagslegan ávinning íslenskra leppa og
erlendra fjárfesta: 368
,,Leiðandi aðilar í stefnumótunarhópnum gerðu sér grein fyrir því að lykillinn að miklum fjárhagslegum
ávinningi var að setja ekki takmörk á erlent eignarhald. Það gaf möguleika á að skrá félögin á erlendan
hlutabréfamarkað og „hækka í hafi“ ódýru íslensku leyfin um tugi milljarða króna. Það er því nú þegar
komið í ljós að búið er að ráðstafa hagnaðinum í formi mikilla eignamyndunar erlendra fjárfesta, upp á tugi
milljarða króna, sem byggist að mestu á virði eldisleyfa“.

Stærð fyrirtækja
Á árinu 2021 benti höfundur jafnframt á að engar takmarkanir væru gerðar á stærð fyrirtækja
eins og þekkist í íslenskum sjávarútvegi. Í stefnumótunarskýrslunni kemur eftirfarandi
fram:369
„þar sem ekki eru settar skorður við framsali getur einn aðili fræðilega eignast öll gildandi rekstrarleyfi og stjórnað þannig allri framleiðslu á eldisfiski og seiðaeldi á landi og í sjó“.

Nú er Samkeppniseftirlitið búið að samþykkja sameiningu Fiskeldis Austfjarða og Laxa
fiskeldi 370 og það stefnir einnig í sameiningu Arnarlax og Arctic Fish (kafli 6.9). Þróunin gæti
síðan verið að það verði eitt norskt laxeldisfyrirtæki sem væri með nær allar
framleiðsluheimildir fyrir laxeldi í
sjókvíum.
Þingsályktunartillaga
Á sama tíma og umræða um
sameiningu á Salmar AS og NRS á sér
stað
leggja
sjö
þingmenn
Framsóknarflokksins
fram

368
369
370

Samkeppniseftirlitið er búið að samþykkja
sameiningu Fiskeldis Austfjarða og Laxa fiskeldi
og það stefnir einnig í sameiningu Arnarlax og
Arctic Fish. Þessi fyrirtæki gætu síðan sameinast í
eitt sem væri í meirihlutaeigu erlendra aðila.

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/12/13/ice_fish_farm_yfirtekur_laxa/
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þingsályktunartillögu á Alþingi Íslands þar sem unnið er gegn samþjöppun í eignarhaldi í laxeldi:
371 372

,,Alþingi ályktar að fela matvælaráðherra að skipa starfshóp sem hafi það að markmiði að:
a.
koma fram með tillögur um hvernig takmarka megi samþjöppun eignarhalds á laxeldisleyfum,
b.
skoða hvort takmarka eigi eignarhald erlendra aðila á laxeldisleyfum.
Ráðherra leggi niðurstöður starfshópsins fyrir Alþingi eigi síðar en 30. september 2022“.

Fram kemur í greinagerð með tillögunni: 373

,,Hugsanlegt er að einn aðili eignist öll gild rekstrarleyfi og stýri þannig allri framleiðslu á eldisfiski og
seiðaeldi í sjó og á landi. Við það skapast sú hætta að einn aðili stjórni stórum landsvæðum með þeim
afleiðingum að samfélög, sveitarstjórnir og stjórnvöld eigi meira undir honum en góðu hófi gegnir“.

Umsagnir
Fjórar innsendar umsagnir voru við þinghályktartillöguna 374 og er fjallað um þær í Kjarnanum. 375
Framkvæmdastjóri tveggja íslenskra fiskeldisfyrirtækja, Hábrúnar hf. og ÍS 47 ehf. kemst m.a.
þannig að orði í umsögn sinni: 376
„Sú samþjöppun á eignarhaldi sem hefur átt sér stað í fiskeldi á sér vart hliðstæðu hér á landi.“

Annan tón er að finna í umsögn Arnarlax 377 og Lax-inn 378 379sem verja erlent eignarhald, vísa m.a.
til EES samnings og leggjast gegn tillögu þingmannanna. Lax-inn380 er í eigu Sigurðar Péturssonar
fyrrverandi framkvæmdastjóra Arctic Fish.

Eignarhald
Arctic Fish hefur alltaf verið í meirihlutaeigu erlendra aðila. Á árunum 2011-2015 var Bremesco
með 95% eignaraðild í Arctic Fish og á árunum 2016-2020 voru Bremesco og NRS með 97,5%
(mynd 6.13). Við það að félagið fer á erlendan hlutabréfa-markað stækkar hluthafa-hópurinn
verulega og fór eignarhlutur íslenskra aðila upp í 11% en hafði mest verið áður 5% á árunum
2011-2015 sem var þá eignarhlutur NOVO. Í júní 2022 koma Síldarvinnslan inn í hluthafahópinn
með 34,2% eignarhlut og var þá hlutur íslenskra fyrirtækja kominn í um 40%.

6.8 Ávinningur

Eldisleyfi varanleg
eign?
Það er þekkt hvernig
veiðireynsla verður að
varanlegum kvóta hér á
landi, en sú eign er a.m.k í
eigu innlenda aðila og
yfirleitt þeirra frumkvöðla sem hófu útgerð
eða hafa keypt kvóta á
háu verði. Í tilfelli
eldisleyfa er búið að
skapa mikil verðmæti
með því að skrúfa upp
verðmat eldissvæðanna
með skráningu á erlenda
hlutabréfamarkaði. Þegar

Mynd 6.13. Eignarhlutur einstakra hluthafa og hluthafahópa, byggt á
ársreikningum Arctic Fish.

https://stundin.is/grein/15133/norsk-laxeldisfyrirtaeki-takast-um-eignarhald-audlindinni-islandi/
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=152&mnr=419
https://stundin.is/grein/15133/norsk-laxeldisfyrirtaeki-takast-um-eignarhald-audlindinni-islandi/
374 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=152&mnr=419
375 https://kjarninn.is/frettir/samthjoppun-i-fiskeldi-haettuleg-eda-edlileg-throun/
376 https://www.althingi.is/altext/erindi/152/152-1263.pdf
377 https://www.althingi.is/altext/erindi/152/152-1222.pdf
378 https://www.althingi.is/altext/erindi/152/152-1245.pdf
379 http://www.bb.is/2022/04/thal-um-eignarhald-i-fiskeldi-skadleg-fyrir-uppbyggingu-eldisstarfsemi/
380 https://www.lax-inn.is/
371
372
373
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kemur að endurnýjun Tafla 6.1. Hlutafjáreign og ávinningur einstakra hluthafa Arctic Fish.
á eldisleyfum eftir 16
Kaup
Sala
Eftirstandandi
Margár verður þrýstingur á Nafn
Þús. ISK
Þús. ISK Þús. hlutir
Þús. ISK
földun
að um varanlega eign Norway Royal Salmon 7.684.000
16.346.824 22.113.984
2,9
sé um að ræða eins og Bremesco Holding Ltd. 4.411.000 16.000.000
3,6
gerst hefur erlendis. Novo ehf.
916.000
1.884.000
2,1
Þegar að þessum Neil Shiran Thorisson
320.000
470.000
1,5
tímapunkti er komið
geta
þeir
sem
fyrst
komu
að
borðinu
verið búnir að selja sinn hlut og taka út mikinn ávinning. Þá munu hluthafar sem eftir eru,
hugsanlega mest íslenskir, benda á og fara fram á að leyfin fáist aftur ódýr og/eða
verði að varanlegri eign. 381

Verðmæti hlutabréfa
Þrátt fyrir verulegt tap á rekstri Arctic Fish flest árin hækkar gengi hlutabréfa einstakra fjárfesta
mikið eða allt að því tæplega fjórfaldast (tafla 6.1). Það sem skýrir þessa miklu hækkun er
verðmæti eldisleyfa. Í töflu 6.1 er gróflega lagt mat á ávinning einstakra hluthafa og miðað við
verðlag hvers árs við kaup á hlutabréfum allt frá árinu 2011. NRS hefur lagt tæpa átta milljarða
sem hlutafé í Arctic Fish og ef miðað við gengi í lok ársins 2021 eða 89 NOK/hlut þá hefur félagið
náð að þrefalda verðmæti sinna hlutabréfa. Bremesco hefur selt öll sin hlutabréf og náði að
margfalda verðmætin 3,6 sinnum, það skal haft í huga að félagið fjárfesti tiltölulega snemma í
Arctic Fish sem skýrir hæstu
margföldunina.
NOVO
og
fjármálastjóri Arctic Fish, Neil Shiran
Bremesco Holding Ltd. fjárfesti fyrir 4,4 milljarða
Thorisson komu með allt eða megnið
ISK í Arctic Fish og seldi sinn hlut fyrir 16
af sinni fjárfestingu rúmu ári áður en
milljarða
ISK mest til íslenskra fyrirtækja.
hlutirnir voru seldir sem skýrir
tiltölulega lága margföldun á því sem
lagt var upphaflega í félagið.

Stofnendur selja
Það sem er sérstakt við Arctic Fish í samanburði við önnur laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu
erlendra aðila með sjókvíaeldi hér á landi er að stofnendurnir Bremesco og NOVO seldu allan sinn
hlut í júní 2022. Margföldun á verðmætum hlutabréfa eigenda Arctic Fish er lægri en hjá
fjárfestum Arnarlaxi. 382 Það kann að skýrast á töluvert hægari uppbyggingu framan af og stærri
hluti af fjárfestingunni kemur seint inn í ferlinu. Einnig kann verðmæti eldisleyfa Arctic Fish að
vera minni vegna þess að hluti þeirra er fyrir regnbogasilung, umhverfisaðstæður erfiðar á
sumum eldissvæðanna og meiri óvissa um eldissvæði í Ísafjarðardjúpi (kafli 6.2).

Þeir sem voru sviknir?
Í samtölum við íslenska starfsmenn laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila hefur komið
fram að þeir hafi verið sviknir af loforðum um ákveðna hlutdeild í félögunum. A.m.k. í sumum
tilvikum hafa íslenskir starfsmenn hætt hjá laxeldisfyrirtækjum vegna þess að þeim hefur ekki
fundist
þeir
fá
sanngjarna
meðhöndlun. Í einhverjum tilvikum er
um að ræða skriflega samninga á milli
Dæmi er um að íslenskir eigendur/starfsmenn
starfsmanns
og
erlendra
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila
meirihlutaeigenda fyrirtækjanna. Ekki
telja sig hafa verið sviknir af loforðum um
er vitað til þess að íslenskir
ákveðna hlutdeild í félögunum.
eigendur/starfsmenn hafi látið á
reyna sinn samningsbundinn rétt fyrir
dómstólum.
381
382

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/16.-Baendabladid-2021-08-26.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
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Erlendir aðilar græða
Eins og með önnur laxeldisfyrirtæki í
NRS hefur lagt í Arctic Fish um 7,7 milljarða ISK á
meirihlutaeigu erlendra aðila eykst
tímabilinu 2016-2021 og er með rúmlega 50%
eignarhlutur íslenskra aðila við það að
eignarhlut. Síldarvinnslan fjárfesti fyrir 14
félögin fara á markað. Erlendir aðilar
milljarða ISK árið 2022 og er með 34,2%
koma snemma inn, leggja tiltölulega
eignarhlut í félaginu.
lítið í félögin, og selja íslenskum
aðilum á tiltölulega háu verði. Í júní
2022 kemur Síldarvinnslan inn með
14 milljarða ISK fjárfestingu og 34,2% eignarhlut í Arctic Fish (kafli 5.4). Í þessu samhengi er vert
að benda á að á verðlagi hvers árs hefur NRS lagt um 7,7 milljarða ISK í Arctic Fish á tímabilinu
2016-2021 og er með rúmlega 50% eignarhlut. Bremesco Holding Ltd. fjárfesti fyrir 4,4 milljarða
ISK á tímabilinu 2011-2020 og átti tæplega 50% eignarhlut í Arctic Fish áður en félagið fór á
markað hefur selt sinn hlut fyrir 16 milljarða ISK mest til íslenskra fyrirtækja.

6.9 Framtíðin

Sviðsmyndin – Arctic Fish
Í kynningargögnum í tengslum við skráningu á erlendan hlutabréfamarkað var sviðsmyndin að
Arctic Fish næði heimildum til að vera með 31.900 tonna hámarks lífmassa af frjóum laxi (mynd
6.14). Það samsvarar í grófum dráttum möguleika að framleiða 42.000 tonn af frjóum laxi.

Mynd 6.14. Sviðsmynd hjá Arctic Fish þegar félagið fór á erlendan hlutabréfamarkað á árinu 2021. Athugið að
gert er ráð fyrir að það sem er í umsóknarferli sé frjór lax. 383

Sviðsmyndin - Sameinuð félög
Sviðsmyndin er að Arnarlax yfirtaki Arctic Fish. Með því væri hægt að ná tökum á
skipulagsflækjunni og draga þannig úr umhverfisáhrifum og bæta samkeppnishæfni. Í
framhaldinu er líklegt að Háafell verði
yfirtekið en með þeim kaupum fást
stór
svæði
í
innanverðu
Að óbreyttu er líkleg þróun á næstu árum að
Ísafjarðardjúpi. Nú þegar eru nýir
Arnarlax,
Arctic Fish og Háafell verði að einu
aðilar byrjaðir að kaupa hluti í
sameinuðu félagi.
Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru hf. (HG)
383

https://www.arcticfish.is/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/08/Arctic-Fish-IPO-Investor-Presentation-FINAL-4.pdf
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en Háafell er í fullri eigu þess. Jakob Valgeir keypti nýlega um 20% hlut í HG. 384 Eldissvæði
Hábrúnar og ÍS 47 eru lítil, gefa litla möguleika og vart áhugaverð fyrir sameinað félag nema á
mjög góðu verði. Líklegasta sviðsmyndin er því að sameinað félag hafi öll eldissvæði á
Vestfjörðum nema lítil svæði í eigu Hábrúnar og ÍS 47 (mynd 6.15).

Mynd 6.15. Hugsanleg eldissvæði sameinaðs félags á Vestfjörðum. Gult eru eldissvæði sem eru í umsóknarferli.
Rautt eru eldissvæði Hábrúnar og ÍS 47.

Fjársterkt félag
Sameinað félag getur verið með um 80 þús. tonna hámarks lífmassa ef öll leyfi sem eru í
umsóknarferli fást (tafla 6.2). Framleiðslugetan eða slátrað magn á ári gæti því verið rúmlega
100 þús. tonn og þannig gæti sameinað félag orðið eitt af stærstu laxeldisfyrirtækjum í heimi. Gert
er ráð fyrir útboði á leyfum og gæti því sameinað félag orðið enn stærra og í því sambandi má
bend á að mikill þrýstingur er á að
Jökulfirðir verði opnaðir. Sameinað
félag er búið að fá í forgjöf tugi
Sameinað félag í meirihlutaeigu erlendra aðila er
milljarða í formi ódýrra eldisleyfa.
búið að fá í forgjöf tugi milljarða í formi ódýrra
Eiginfjárstaða er því sterk og verður
eldisleyfa og verður því að óbreyttu mjög erfitt
því að óbreyttu mjög erfitt eða
eða
ómögulegt fyrir íslensk félög að keppa þegar
ómögulegt fyrir íslensk félög að keppa
við sameinað félag þegar kemur útboð
kemur að útboði á nýjum leyfum.
á nýjum leyfum.

Risa fyrirtæki
Staðan eftir nokkur ár getur því verið að á Vestfjörðum verði eitt risafyrirtæki sem slátraði um
100 þús. tonnum af laxi á ári og veltan gæti verið allt að 100 milljarða ISK ef mjög vel gengur og
umhverfisaðstæður
til
eldisins
verða
hagstæðar og markaðsverð hátt. Sameinað Tafla 6.2. Hugsanlegur hámarks lífmassi sameinilegs
félag gæti því verið með svipaða veltu og félags.
Eldisleyfi Umsóknarferli
Samtals
sjávarútvegsfyrirtækin
Samherji
og
Arctic Fish
27.100
4.800
31.900
Síldarvinnslan samanlaglagt. Á árinu 2021 var
Arnarlax
Háafell
Samtals

384

http://www.bb.is/2022/05/jakob-valgeir-kaupir-20-i-hg/
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Samherji 385 með 57 milljarða ISK veltu og Síldarvinnslan 386 30 milljarða ISK. Með að hafa eitt
fyrirtæki með því sem næst allt eldi á Vestfjörðum er hægt að skipuleggja eldið mun betur og
draga verulega úr umhverfisáhrifum. Það kann að stuðla að því að úthlutað verði enn meira af
laxeldisleyfum inn í fjörðum á Vestfjörðum og framleiðslugeta sameinaðs félags fari vel yfir 100
þús. tonn.

Risi á Vestfjörðum
Stærsta
sjávarútvegsfyrirtæki
á
Vestfjörðum er núna Hraðfrystihúsið –
Sameinað félag í meirihlutaeigu erlendra aðila
Gunnvör hf. (HG) með um 6 milljarða ISK
gæti verið með u.þ.b. 15 sinnum meiri veltu en
veltu. Sameinað félag getur því verið
stærsta sjávarútvegsfyrirtækið á Vestfjörðum.
með u.þ.b. 15 sinnum meiri veltu en HG
og þannig orðið risafyrirtæki á
Vestfjörðum. Fyrirtæki að mestu í eigu
erlendra fjárfesta sem hafa enga tengingu við svæðið. Ákvarðanir um reksturinn munu því fyrst
og fremst teknar út frá hagsmunum eiganda til að hámarka þeirra ávinning hverju sinni.

Mikil völd
Það er kvartað yfir stórum og valdamiklum sjávarútvegsfyrirtækjum, en þau eru tiltölulega lítil í
samanburði við það sem gæti átt sér stað hjá sameinuðu fyrirtæki. Það er ekki að ástæðulausu a
bent er á í nýlegri þingsályktunartillögu: 387
,,Við það skapast sú hætta að einn aðili stjórni stórum landsvæðum með þeim afleiðingum að
samfélög, sveitarstjórnir og stjórnvöld eigi meira undir honum en góðu hófi gegnir“.

Alþingismenn virðast vera vakna til lífsins og byrjaðir að átta sig á stöðunni. 388 Viðleitni til að
stoppa þessa þróun af er að finna í nýlegri þingsályktunartillögu. 389 Ef horft er í baksýnisspegilinn
og lagt mat á þau vinnubrögð sem hafa verið fram að þessu eru yfirgnæfandi líkur á að fyrirtækin
sameinist í eitt á Vestfjörðum þrátt fyrir viðleitni ákveðinna þingmanna að koma í veg fyrir það.
Versta sviðsmyndin
Ísland er á jaðarsvæði fyrir sjókvíaeldi, framleiðslukostnaður almennt hærri en í
samkeppnislöndum, og tímabundin neikvæð þróun á umhverfisþáttum getur dregið verulega úr
samkeppnishæfni greinarinnar. Eftir að búið er að byggja öflugt laxeldi á Vestfjörðum gæti komið
mikið bakslag vegna óhagstæðs sjávarhita yfir vetramánuðina og neikvæðrar þróunar í
markaðsverði á eldislaxi. Versta sviðsmyndin gæti því verið að sameinað félag gæti lent í
rekstrarvanda og hið opinbera þyrfti að koma tímabundið til aðstoðar til að koma í veg fyrir mikil
neikvæð áhrif á viðkvæm lítil byggðalög þar sem eldið er staðsett. Í þessu samhengi er vert að
benda á að með því að fara með félögin á erlendan hlutabréfamarkað er búið að færa erlendum
eigendum tugi milljarða ISK.

https://www.samherji.is/is/frettir/arsuppgjor-samherja-2021-god-afkoma-af-rekstri-og-solu-eigna
https://svn.is/fjarfestar/uppgjor-og-arsreikningar/
387 https://www.althingi.is/altext/152/s/0598.html
388 http://www.bb.is/2022/04/thal-um-eignarhald-i-fiskeldi-skadleg-fyrir-uppbyggingu-eldisstarfsemi/
389 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=152&mnr=419
385
386
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Viðaukar
Viðauki 1. Eftirlitsskýrslur
Árið 2013

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 20.6.2013: 390
• Umhverfismælingar á kopar skulu hefjast fyrir 1. maí 2013 sé heimild til notkunar á lituðum
kvíum í gr. 2.3. notuð. Koparmælingar eru ekki hafnar.

Árið 2014

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 16.7.2014: 391
• Starfsleyfið gildir ekki fyrir Gemlufall en fyrirhugað er að sækja um stærra leyfi á svæðinu sem
myndi ná yfir bæði Gemlufall og Haukadalsbót.
• Rekstraraðili skal færa grænt bókhald og útstreymisbókhald. Skiladagur er 1. maí ár hvert.
Bókhöldunum hafði ekki verið skilað er eftirlit fór fram en rekstraraðili hafði óskað eftir frest til
skilanna.

Árið 2015

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 23.9.2015: 392
• Kvíar eru staðsettar á Gemlufalli en starfsleyfið gildir ekki fyrir það svæði.

Árið 2016

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 20.6.2016: 393
• Rekstraraðili skal taka saman ársyfirlit og senda til eftirlitsaðila fyrir 1. maí ár hvert. Í yfirlitinu
skulu koma fram niðurstöður mælinga og skráninga, sbr. kröfur í 3. og 5. kafla. Þá skulu koma
fram þær upplýsingar sem liggja fyrir um flokkun vatns, sbr. ákvæði greinar 2.5. Ársskýrslu 2015
hefur ekki verið skilað til eftirlitsaðila.
• Kvíar eru enn staðsettar í Gemlufelli en það svæði er ekki innan starfsleyfis. Kvíarnar voru tómar
er eftirlitið fór fram. Farið er fram á að kvíarnar verði fjarlægðar af svæðinu hið fyrsta.

Árið 2017

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 23.6.2017: 394
• Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu.

Árið 2018

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 5.12.2018: 395
• Ársyfirliti skal skilað fyrir 1. maí ár hvert og skulu niðurstöður mælinga og skráninga sbr. kafla 3,
4, og 5 í starfsleyfi koma þar fram. Ársyfirlit ársins 2017 barst ekki fyrir 1. maí og skráningum
vegna framleiðslu á hverjum eldisstað var ábótavant.
• Grænt bókhald skal berast fyrir 1. maí ár hvert. Grænt bókhald ársins 2017 barst 16. maí 2018.
• Útstreymisbókhald skal berast fyrir 1. maí ár hvert. Útstreymisbókhald ársins 2017 barst 10. júlí
2018.
• Rekstraraðili skal vera með vöktunaráætlun og vakta skal dreifingu á losun mengunarefna til
viðtaka. Ekki er unnið skv. samþykktri vöktunaráætlun og vöktun á losun mengunarefna í sjó er
ábótavant

Árið 2019

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði frá
28.10.2019: 396
• Engar athugasemdir gerðar.
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Eftirlitsskyrslur/Fiskeldi/Dyrfiskur_200613%20-%20Copy%20(1).pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Eftirlitsskyrslur/Fiskeldi/Dyrfiskur_160714.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-Starfssemi/Fiskeldi/591_D%c3%bdrfiskur%20hf.%20-%20Lokask%c3%bdrsla.pdf
393 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Eftirlitsskyrslur/Fiskeldi/677_Artic%20Sea%20Farm%20-%20Lokask%c3%bdrsla.pdf
394 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Eftirlitsskyrslur/Fiskeldi/230617%20-%20Copy%20(2).pdf
395 https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-Starfssemi/Fiskeldi/1156_Arctic%20Sea%20Farm%20-%20Lokask%c3%bdrsla.pdf
396 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/191028-eftirlit-patro-arctic-sea-farm.pdf
390
391
392

55 | s í ð a

Arctic Fish – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings
Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 04.06.2019: 397
• Engar athugasemdir gerðar.

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði þann 13.08.2019: 398
• Gerðar athugasemdir við umgengni á athafnasvæði fyrirtækisins á Sandodda.
Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði þann 13.11.2019: 399
• Engin ný frávik komu fram í eftirliti.

Árið 2020

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 3.2.2020: 400
• Í nóvember 2019 var heildarlífmassi eldisins orðinn meiri en 4.000 tonn og var hann yfir 4.000
tonnum í þrjár vikur. Matvælastofnun gerir alvarlega athugasemd við þetta brot á rekstrarleyfi
Arctic Sea Farm, en ábyrðaraðilar fyrirtækisins segja að slæmt veðurfar hafi sett sláturplan úr
skorðum. Ef rekstrarleyfishafi gerist aftur sekur um brot á tilgreindum hámarkslífmassa í
rekstrarleyfi þá mun Matvælastofnun grípa til aðgerða sem getur leitt til afturköllunar
rekstrarleyfis skv. 16. gr. laga nr. 71/2008 og 17. gr. reglugerðar nr. 1170/2015.
• Mikið er af sveimurum í kvíum, sýni hafa verið send á Keldur. Dýralæknir fisksjúkdóma er
upplýstur og sér um málið.

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 12.11.2020: 401
• Eldisbúnaður er fyrir utan eldissvæði sem úthlutað hefur verið skv. rekstrarleyfi.
• Ekki er til staðar viðbragðsáætlun vegna tjóns á kvíum vegna slysa/áreksturs skv. Viðauka III í
reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020.
• Ekki hefur verið framkvæmd sannprófun eins og bera skal skv. viðauka III í reglugerð um fiskeldi.

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 05.06.2020: 402
• Hámarslífmassi fór yfir 4.000 tonna í Eyrahlíð.
• Rekstraraðili hefur ekki heimild til notkunar eldisnóta sem eru litaðar efnum sem innihalda
koparoxíð.
• Hámarkslosun fosfórs er skv. rekstrarleyfi 10 kg/tonn. Losun ársins 2019 var umfram þau mörk.
• Vöktunarmælingar skulu vera skv. áætlun sem rekstraraðili leggur fram. Ekki voru teknar
sjósýnatökur.

Arctic Fish fékk síðan í framhaldinu áminningu þann 06.11.2020 frá Umhverfisstofnun. 403
Umhverfisstofnun samþykkti síðan úrbótaáætlun Arctic Fish með skilyrðum. 404

Árið 2021

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 24.3.2021: 405
• Eldisbúnaður í Haukadalsbót er utan eldissvæðis, en þar sem Matvælastofnun vinnur nú að
útgáfu á nýju rekstrarleyfi í Dýrafirði, sem gerir það að verkum að eldisbúnaður verður innan
svæðis er ekki gerð athugasemd við þetta atriði.
• Búið er að skipa sannprófunarhóp og sannprófun mun fara fram í haustið 2021.
Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði frá 24.3.2021: 406
• Sannprófunarhópur hefur verið skipaður og sannprófun mun fara fram haustið 2021.

https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/MengandiStarfssemi/Fiskeldi/Reglubundi%c3%b0%20eftirlit%20hj%c3%a1%20Arctic%20Sea%20Farm%20%c3%ad%20D%c3%bdrafir%c3%b0i.pdf
398 https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-Starfssemi/Fiskeldi/Fyrirvaralaus%20eftirlit%20hj%c3%a1%20Arctic%20Sea%20Farm%20-%20Patreks%20og%20T%c3%a1lknafj%c3%b6r%c3%b0ur.pdf
399 https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/MengandiStarfssemi/Fiskeldi/Reglubundi%c3%b0%20eftirlit%20hj%c3%a1%20Arctic%20Sea%20Farm%20%c3%a1%20Patreksfir%c3%b0i%20og%20T%c3%a1lknafir%c3%b0i.pd
f
400 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/200203-eftirlit-andmaeli-dyrafjordur-arctic-sea-farm.pdf
401 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/201112-eftirlit-dyrafjordur-arctic-sea-farm.pdf
402 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-ogeftirlitsskyrslur/Reglubundi%c3%b0%20eftirlit%20hj%c3%a1%20Arctic%20Sea%20Farm%20D%c3%bdrafir%c3%b0i.pdf
403 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/%c3%81minning%20og%20krafa%20um%20%c3%barb%c3%a6tur%20-%20Copy%20(1).pdf
404 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/ASF%20D%c3%bdrafir%c3%b0i%20%20Sam%c3%beykkt%20%c3%barb%c3%b3ta%c3%a1%c3%a6tlun.pdf
405 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/212503-eftirlit-dyrafjordur-arctic-sea-farm.pdf
406 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/210324-eftirlit-patro-arctic-sea-farm.pdf
397
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Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 28.5.2021: 407 408
• Eldi skal vera staðsett innan þess svæðis sem tilgreint er í viðauka II. Eldissvæði Haukadalsbót er
utan þeirra punkta sem tilgreindir eru í starfsleyfi Arctic Sea Farm sem var í gildi við útsetningu
seiða 2020. Eldið er innan þess svæðis sem tilgreint er í nýju leyfi og frávikinu er því lokað.
• Framleiðsluheimild rekstraraðila var takmörkuð við 2000 tonn á ári á eldissvæðinu við
Eyrarhlíð. Árinu 2020 var slátrað 6814 tonnum upp úr svæðinu og framleiðsla því langt umfram
heimild hvort sem litið er til 2000 tonna á almanaksári eða meðaltalsframleiðslu þriggja ára. Nýtt
starfsleyfi hefur tekið gildi sem tekur ekki til ársframleiðslu og frávikinu er því lokað.
• Umhverfisstofnun var ekki tilkynnt um frávik er snýr að eldissvæði Haukadalsbót.

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði þann 16.08.2021: 409
• Frávik skráð 2019 vegna umgengni við Sandodda er enn opið, þar sem ekki hefur tekist að hindra
útbreiðslu plasts.
• Frávik var skráð í eftirliti 2020 er snéri að notkun koparnóta án heimildar.

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 22.9.2021: 410
• Engin frávik voru skráð við þetta eftirlit.

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði frá 20.10.2021: 411
• Göt voru á hoppnetum í Kvígindisdal. Götin mynduðust í óveðri sem geisaði 18. og 19. október
2021. Krókar sem eru á kvíunum mynda þessi göt þegar veður er mjög slæmt. Gera þarf
ráðstafanir til þess að fjarlægja þessa króka eða hylja þá.
• Augnspotta vantaði á tvo staði á kví nr. 5 í Kvígindisdal

Helstu athugasemdir Umhverfisstofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 7.12.2021: 412 413
• Lífmassi í sjó skal vera undir 10.000 tonnum á hverjum tíma. Skv. tilkynningu frá rekstraraðila
dags. 7. desember sl. er lífmassi í Dýrafirði kominn yfir 10 þúsund tonn.

Árið 2022

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 17.1.2022: 414
• Við eftirlit með framleiðsluskýrslu Arctic Sea Farm í Dýrafirði fyrir desembermánuð 2021 kom í
ljós að lífmassinn í Dýrafirði er kominn yfir heimilaðan hámarkslífmassa og stendur í 10.658
tonnum. Heimilaður hámarkslífmassi er 10.000 tonn.
• Þann 20. janúar 2022 kom staðfesting frá Arctic Sea Farm í formi skýrslu úr framleiðslukerfi
fyrirtækisins um að lífmassi í Dýrafirði væri kominn undir heimilaðan hámarkslífmassa.

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Dýrafirði frá 19.04.2022: 415
• Nokkuð bar á lús í sumum kvíum sem skoðaðar voru og einnig var hægt að sjá nokkra fiska með
stór sár á höfði.

Helstu athugasemdir Matvælastofnunar úr eftirliti í Patreks- og Tálknafirði frá 08.06.22: 416
• Polar Circle bátur sem notaður var til að ferja eftirlitsmann út á kvíar reyndist ekki með
skrúfuhring.

https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/1547_Arctic%20Sea%20Farm%20-%20Lokask%c3%bdrsla.pdf
https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/Eftirlit%20me%c3%b0%20fr%c3%a1vikum%20-%20Arctic%20Sea%20Farm.pdf
https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/1584_Arctic%20Sea%20Farm%20hf%20-%20Lokask%c3%bdrsla.pdf
410 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/hafro/210922-eftirlit-arctic-sea-farm-dyrafjordur.pdf
411 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/211020-eftilit-patro-arctic-sea-farm.pdf
412 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/1677_Arctic%20Sea%20Farm%20ehf%20-%20Lokask%c3%bdrsla.pdf
413 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/ASF%20D%c3%bdrafir%c3%b0i%20-%20Fr%c3%a1vik%202021.pdf
414 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/220117-eftirlit-dyrafjordur-arctic-sea-farm.pdf
415 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/220419-eftirlit-dyrafjordur-arctic-sea-farm.pdf
416 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/ASF/220608-eftirlit-patro-arctic-sea-farm.pdf
407
408
409
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Viðauki 2. Laxalús
Laxalús á eldislaxi
Á síðustu tveimur árum hefur meðalfjöldi kynþroska kvenlúsa eftir mánuðum mest verið um ein
lús á eldislaxi bæði í Dýrafirði og Patreks- og Tálknafirði (myndir 1 og 2). Minna er vitað um tíðni
laxalúsar á eldislaxi á fyrri árum en gera má ráð yfir að minna hafi verið vart við laxalúsina m.a.
vegna mun minna umgangs í eldinu eins og reyndar kemur fram í eldri rannsóknum. 417 Fiskilúsin
hefur í raun verið stærra viðgangsefni er en laxalúsin (tafla 1). 418

Mynd 1. Meðalfjöldi kvenlúsa á eldislaxi í
Dýrafirði hjá Arctic Fish. Sótt 02.05.2022. 419

Mynd 2. Meðalfjöldi kvenlúsa á eldislaxi í
Patreks- og Tálknafirði hjá Arnarlaxi og
Arctic Fish. Sótt 09.02.2022. 420

Mótvægisaðgerðir
Arctic Fish hefur verið með mótvægisaðgerðir á seinni árum s.s. hrognkelsaseiði sem hafa dregið
úr áhrifunum. Þrátt fyrir það hefur Fisksjúkdómanefnd þurft að gefa heimildir til notkunar á
lúsalyfjum til að hemja laxalúsina og fiskilúsina reglulega á síðustu árum (tafla 1). Framan af var
það fyrst og fremst fiskilúsin sem var viðfangsefni en laxalúsin með auknu eldi í Dýrafirði. Í
Patreks- og Tálknafirði hefur eingöngu þurft að aflúsa vegna fiskilúsar.

Markmið og árangur
Það er mismunandi á milli landa hve oft er heimilt að nota lúsalyf til meðhöndlunar á eldislaxi í
sjókvíum en hér á landi er miðað við að hafa minna en þrjár meðhöndlanir fyrir hverja kynslóð
skv. ASC staðlinum. 421 Arctic Fish hefur náð að uppfylla kröfur ARC staðalsins fram að þessu. Hér
skiptir að sjálfsögðu miklu máli hvaða viðmið er haft fyrir fjölda laxalúsa á eldislaxi. Framan af
hafa ekki strangar reglur gilt um hámarks tíðni laxalúsa á eldislaxi hér á landi. Á síðasta ári voru
kröfur auknar með útgáfu á reglugerð nr. 1062/2021 um fiskeldi. 422
Það kallar á auknar
https://ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/starfsleyfi/eldi-sjavar-og-ferskvatnslifvera/arctic-sea-farm-dyrafirdi/
https://timarit.is/files/43533934#search=%22Arctic%20Fish%22
https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
420 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
421 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
422 https://island.is/reglugerdir/nr/1062-2021
417
418
419
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áskoranir við framkvæmd mótvægisaðgerða til að halda laxalúsinni niðri án notkunar
laxalúsalyfja.
Tafla 1. Heimildir til meðhöndlunar á laxa- og fiskilúsum á tímabilinu 2017-2021. 423

Náttúrulegir laxfiskastofnar
Samhliða uppbyggingu laxeldis á Vestfjörðum hafa náttúrulegir laxfiskastofnar verið vaktaðir
reglulega á svæðinu. Niðurstöður vöktunar Náttúrustofa Vestfjarða er eftirfarandi sem rakið var
til álags vegna laxalúsar: 424
,,Áætluð dánartíðni villtra laxfiskahópa vegna laxalúsaálags var lægri í Patreksfirði árið 2020 (7%) en 2019
(11%) en var hæst árið 2017 (58%). Áætluð dánartíðni í Tálknafirði var lægri árið 2020 (6%) en 2017 (23%).
Áætluð dánartíðni í Dýrafirði var hærri árið 2020 (40%) en 2017 (17%).“

Á öðrum svæðum í rannsókn Náttúrustofu Vestfjarða þar sem ekkert laxeldi var til staðar eða
í litlu umfangi mældust ekki neikvæð áhrif laxalúsar á villta laxfiskastofna.

423
424

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Fiskeldi/Umhverfismatsskýrsla.pdf
https://nave.is/wp-content/uploads/2021/04/Voktun-sjavarlusa-a-Vestfjordum-og-a-Eskifirdi-2020-1.pdf
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