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9.1 Inngangur

9.1.1 Afmörkun verkefnis og markmið
Þó miklar vonir séu bundnar við þorskeldi á Íslandi
er ennþá óljóst um arðsemi eldisins og mörgum
spurningum ósvarað. Stóru sjávarútvegsfyrirtækin
leiða þróun þorskeldis á Íslandi og líta á eldið sem
tilraunaverkefni meðal annars til að meta arðsemi
þess. Markmið með þessari samantekt er að:

 Meta framleiðslukostnað í þorskeldi.

 Leggja mat á það hvort líkur séu á því að þorsk-
eldi á Íslandi geti orðið samkeppnishæft við
þorskeldi í nágrannalöndum.

 Greina frá því hvort líkur séu á því að þorskeldi
geti orðið samkeppnishæft við veiðar á villtum
þorski.

 Gera grein fyrir hugsanlegum ógnunum eldis
hraðvaxta hvítfiskeldistegunda á þorskeldi.

 Gefa yfirlit yfir styrkleika, veikleika, ógnanir og
tækifæri í íslensku þorskeldi.

Í þessum kafla verður stuðst við niðurstöður fyrri
kafla við mat á samkeppnishæfni þorskeldis á Íslandi.
Í staðinn fyrir að gera viðskiptaáætlun fyrir þorskeldi
er farin sú leið að styðjast við raunverulegan fram-
leiðslukostnað í laxeldi í Noregi. Margt er líkt með
þorskeldi og laxeldi og miklar líkur á að framleiðslu-
kostnaður geti orðið svipaður á næsta áratug þegar
búið er að ná fullum tökum á eldinu. Lagt verður mat
á einstaka kostnaðarliði í þorskeldi út frá raun-
kostnaði í norsku laxeldi. Einnig verður stuðst við
gögn frá laxeldi í Chíle og Skotlandi. Mikið er stuðst
við kostnaðartölur gefnar upp í norskum krónum. Hér
er gegnið út frá genginu 10 ÍSK = 1 NOK.

Mikilvæg forsenda fyrir því að hægt verði að byggja
upp samkeppnishæft þorskeldi á Íslandi er að okkur
takist að framleiða eldisþorsk og koma honum á
markað með sama eða lægri kostnaði en samkeppnis-
löndin. Þorskeldi á Íslandi er ekki eingöngu í sam-
keppni við þorskeldi í öðrum löndum. Hugsanlegt er
að hlýsjávareldistegundir veiti þorskeldi verðuga
samkeppni á erlendum mörkuðum. Einnig má velta
því fyrir sér hvort eldisþorskur geti keppt við þorsk-
veiðar á Íslandi og í öðrum löndum með auknu fram-
boði og lækkandi verði í framtíðinni. Er hugsanlegt
að þorskeldi verði samkeppnishæft þó svo að fram-
leiðslukostnaður verði hærri en við hefðbundnar
veiðar?
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9.1.2 Rannsókna- og þróunarstarf
Nokkur verkefni hafa verið unnin þar sem lagt hefur
verið mat á arðsemi þorskeldis. Um miðjan síðasta
áratug var skrifað mastersverkefni við Háskóla
Íslands þar sem gerður var samanburður á arðsemi
ýmissa valkosta í þorskeldi: strandeldi, kvíaeldi og
fjarðaeldi ásamt næmnigreiningu á helstu kostnaðar-
liðum (Björn Knútsson 1997; Björn Knútsson og
Jakob Jakobsson 1997). Frá byrjun þessa áratugar
hafa nokkur lokaverkefni verið skrifuð af sjávarút-
vegsfræðinemum við Háskólann á Akureyri þar sem
mat hefur verið lagt á framleiðslukostnað og arðsemi
þorskeldis (Erlendur Steinar Friðriksson 2001;
Björgvin Harri Bjarnason 2001; Björn Gíslason
2002; Sverrir Haraldsson 2003; Sævar Þór Ásgeirs-
son 2006). Einnig var eitt meistaraprófsverkefni
skrifað við Háskóla Íslands þar sem fjallað var um
arðsemi áframeldis á þorski (Jón Gunnar Schram
2002).

Á þessum áratugi hafa tvö verkefni fengið styrk úr
opinberum sjóðum en hvorugt þeirra tekur beint fyrir
arðsemi aleldis á þorski. Hér er um að ræða verk-
efnin ,,Arðsemismat áframeldis á smáþorski“ (Gústaf
Helgi Hjálmarsson o.fl. 2004) styrkt af Rannsókna-
miðstöð Íslands og sjávarútvegsráðuneytinu
og ,,Hjarðeldi á þorski í Arnafirði“ styrkt af Tækni-
þróunarsjóði en þar er markmiðið m.a. að kanna
efnahagslegar forsendur hjarðeldis (tafla 9.1).

9.1.3 Arðsemismat fyrir þorskeldi

Ísland

Lagt var gróft mat á arðsemi þorskeldis árið 1992 og
komist að þeirri niðurstöðu að verð á þorski væri of
lágt til að tryggja arðsemi. Það voru þó taldar mestar
líkur á að eldi á villtum þorski gæti skilað hagnaði
(Valdimar Ingi Gunnarsson 1992). Seinna var lagt
mat á arðsemi sjókvíaeldis, strandeldis og fjarðaeldis
á þorski og komist að þeirri niðurstöðu að strandeldi
og kvíaeldi væru óarðbærar fjárfestingar, en fjarða-
eldi gæti skilað hagnaði (Björn Knútsson 1997;
Björn Knútsson og Jakob Jakobsson 1997). Frá

byrjun þessa áratugar hafa nokkrar arðsemisathuganir
verið framkvæmdar mest af nemum sem skrifað hafa
lokaverkefni við sjávarútvegsdeild Háskólans á
Akureyri. Þeir arðsemisútreikningar sem gerðir hafa
verið benda til þess að matfiskeldi á þorski með
eldisseiðum (aleldi) sé óarðbært (Erlendur Steinar
Friðriksson 2001; Sævar Þór Ásgeirsson 2006).
Komist var að þeirri niðurstöðu miðað við gefnar
forsendur að aleldi yrði ekki arðbært fyrr en seiði úr
fjórðu kynslóð (þriðja val) kynbótaverkefnis IceCod
ehf. skilaði sér í sjókvíaeldið. Áætlað var að á tíu ára
tímabili lækkaði framleiðslukostnaður úr 235 kr/kg í
215 kr/kg miðað við 3.200 tonna framleiðslu á ári.
Jafnframt var bent á mikilvægi þróunar bóluefna og
að koma í veg fyrir ótímabæran kynþroska áður en
þorskeldi í iðnaðarskala hæfist (Sævar Þór Ásgeirs-
son 2006). Meiri líkur eru taldar á að hægt verði að
ná endum saman með því að stunda áframeldi,
þ.e.a.s. fanga villtan þorsk og ala síðan áfram í sjó-
kvíum (Erlendur Steinar Friðriksson 2001; Jón
Gunnar Schram 2002). Aftur á móti ef það þarf að
leigja kvótann gæti áframeldi á villtum þroski orðið
óarðbært (Sverrir Haraldsson 2003; Gústaf Helgi
Hjálmarsson o.fl. 2004).

Noregur

Í arðsemisathugun sem gerð var í Noregi í upphafi
þessa áratugar kom fram að þorskeldi verði ekki
stundað með arðbærum hætti nema í stórum sjókvía-
eldisstöðvum sem framleiða a.m.k. 1.000 tonn á ári
(Kvenseth o.fl. 2000). Í annarri arðsemisathugun var
komist að þeirri niðurstöðu að sjókvíaeldisstöð með
tæplega 1.000 tonna framleiðslu væri óarðbær en
aftur á móti 2.700 tonna eldisstöð gæti náð hagnaði
(KPMG 2003). Áætlaður framleiðslukostnaður fyrir
2.700 tonna framleiðslu er 152 kr/kg, en inn í þessa
upphæð vantar fjármagnskostnað. Hér er miðað við
lifandi fisk í kví tilbúinn til slátrunar (Engelsen o.fl.
2005).

Önnur Norðurlönd

Í Danmörku eru erfiðar aðstæður til heilsárseldis í
sjókvíum og skoða Danir því nú möguleika strand-
eldis á þorski. Fyrsta arðsemismatið benti til þess að
endar gætu náð saman en strandeldi væri þó vart
mjög arðsöm fjárfesting (Cimbria Aquatec 2002).
Fjöld athugasemda voru gerðar við arðsemis-
athugunina og í endurskoðun kom fram að það þyrfti
að fá um 35 DKK/kg (tæpar 400 kr/kg) fyrir hvert
kíló af eldisþorski sem var langt yfir því sem
markaðurinn greiddi fyrir villtan þorsk á þessum tíma
(Sørensen 2002). Nú stendur yfir verkefni (2006-
2008) þar sem markmiðið er m.a. að endurmeta
arðsemi strandeldis á þorski í Danmörku
(www.dfu.dtu.dk).

Matfiskeldi á þorski er ekki hafið í Svíþjóð en þar
hefur verið lagt mat á arðsemi. Framleiðslukostnaður
hjá 500 tonna sjókvíaeldisstöð var áætlaður 21-22

Tafla 9.1. Yfirlit yfir íslensk rannsókna- og þróunarverk-
efni þar sem lagt er mat á framleiðslukostnað og arðsemi
þorskeldis (viðauki 1).

Tíma-
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Þorskeldi - samanburður
á arðsemi í strandeldi,
sjókvíaeldi og fjarðaeldi
- MS verkefni
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Arðsemismat áframeldis
á smáþorski

Rannsóknamiðstöð
Íslands og sjávar-
útvegsráðuneytið

2006-
2007

Hjarðeldi á þorski í
Arnafirði

Tækniþróunar-
sjóður
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SEK/kg (u.þ.b. 200 kr/kg). Forathugun á arðsemi
strandeldis benti til að þar væri framleiðslukostnaður
mun hærri eða 30-34 SEK/kg (u.þ.b. 300 kr/kg)
(Bailey o.fl. 2005).

Kanada

Þegar lagt hefur verið mat á hvaða fisktegund hentar
best til eldis við Kanada hefur þorskurinn komið til-
tölulega vel út í þeim samanburði (Burke Consulting
2000; François o.fl. 2002). Í arðsemismati sem gert
var árið 2002 var komist að þeirri niðurstöðu að sjó-
kvíaeldisstöð sem gæti framleitt 1.000 tonn af eldis-
þroski væri óarðbær. Nýlega var arðsemismatið
endurskoðað og þá var niðurstaðan sú að ef farið
væri út í stærri sjókvíaeldisstöð (1.500-3.000 tonn)
gæti fjárfestingin orðið arðbær (Clift 2006). Þrátt
fyrir miklar væntingar um mikla uppbyggingu þorsk-
eldis í Kanada (Bastien o.fl. 2004) er umfang eldisins
í dag lítið (kafli 5).

Áætlaður kostnaður – Raunkostnaður

Kostnaðartölur hér að framan eru áætlaðar út frá
gefnum forsendum þar sem ennþá er tiltölulega lítil
reynsla af rekstri þorskeldisstöðva. Codfarmers sem
er skráð í Kauphöllinni í Osló gefur upp framleiðslu-
kostnað fyrir einstaka eldishópa í árskýrslu fyrir árið
2006. Hjá einum eldishópi af árgangi 2004 er fram-
leiðslukostnaður m.v. lifandi þyngd um 260 kr/kg
(Anon 2007a). Í hálfsársuppgjöri fyrir árið 2007 er
gefið upp að framleiðslukostnaður hjá tveimur eldis-
hópum af árgangi 2005 sé um 200 kr/kg. Hér er um
að ræða aleldisþorsk sem er um 3 kg að meðalþyngd
en aðeins var búið að slátra tæpum 20% af fiskinum
(Anon 2007b).

Á ráðstefnunni „Sats på torsk“ í Noregi, í febrúar
2007 kom fram að framleiðslukostnaður væri ennþá
hár og afkoma þorskeldisfyrirtækja mjög breytileg
og margir hefðu tapað miklum fjármunum. Það eru
þó dæmi um fyrirtæki sem hafa náð því að skila
hagnaði en bent var á að hann væri of lítill þegar
tekið væri tillit til þess háa verðs sem væri á þorsk-
mörkuðum í dag. Ennþá er umfang þorskeldisfyrir-
tækja lítið í samanburði við laxeldisfyrirtæki í
Noregi. Á ráðstefnunni kom fram að vænta megi
lægri framleiðslukostnaðar og betri afkomu með
aukinni stærð og hagræðingu hjá þorskeldisfyrir-
tækjum í framtíðinni (Valdimar Ingi Gunnarsson og
Kristján Guðmundur Jóakimsson 2007).

9.2 Fjármögnun

9.2.1 Fjármögnun R&Þ verkefna á Íslandi

Á mynd 9.1 er gefið yfirlit yfir styrki úr sjóðum til
rannsókna- og þróunarstarfa (R&Þ) í þorskeldi á Ís-
landi, á árunum 2000-2006. Rannsóknastyrkir fara úr
um 10 milljónum króna árið 2000 upp í rúmar 90
milljónir króna árið 2006. Hér er um lágmarksupp-

hæð að ræða þar sem ekki eru upplýsingar um styrk-
veitingar til allra rannsóknaverkefna. Í raun er opin-
bert framlag hærra þar sem rannsóknastofnanir fjár-
magna verkefnin að hluta og í sumum tilvikum að
öllu leyti. Yfirleitt fjármagna rannsóknasjóðir að
hámarki 50% af kostnaði verkefnanna. Það er því
áætlað að kostnaður R&Þ verkefna í þorskeldi hafi
numið um 200 milljónum króna árið 2006 með fram-
lagi þátttakenda. Stór hluti verkefnanna eru undir
verkefnisstjórn rannsóknastofnananna og er því
líklegt að opinbert framlag til þorskeldisrannsókna
hafi numið um 150 milljónum króna. Til viðbótar
þessu hefur árlega frá fiskveiðiárinu 2001/2002 verið
úthlutað til þorskeldisfyrirtækja 500 tonna afla-
heimildum til tilrauna með áframeldi á þorski.

Af einstökum sjóðum er framlag AVS rannsókna-
sjóðs í sjávarútvegi mest en styrkir til þorskeldis árið
2006 námu um 55 milljónum króna, þar af fóru 25
milljónir króna til kynbótaverkefnis IceCod ehf.
Aðrir innlendir sjóðir sem hafa styrkt þorskeldisrann-
sóknir eru einkum Tækniþróunarsjóður og Rann-
sóknamiðstöð Íslands. Styrkir til þorskeldisrannsókna
hafa einnig fengist úr Evrópusambandssjóðum og
norrænum sjóðum (viðauki 1 og 8).

Í skýrslunni ,,Þorskeldi á Íslandi: Stefnumótun í rann-
sókna- og þróunarvinnu“ var lagt til að opinbert
framlag til R&Þ verkefna í þorskeldi árin 2003-2006
yrði samtals 550 milljónir króna (Guðbrandur Sig-
urðsson o.fl. 2002). Yfir tímabilið 2003-2006 námu
styrkir úr sjóðum um 250 milljónum króna til R&Þ
verkefna í þorskeldi á verðlagi hvers árs (viðauki 8).
Þegar tekið er tillit til framlags rannsóknastofnana má
áætla að opinbert framlag sé tæpar 400 milljónir
ásamt árlegum 500 tonna aflaheimildum til tilrauna

Mynd 9.1. Styrkir úr íslenskum og erlendum rannsókna-
sjóðum til rannsókna- og þróunarstarfa í þorskeldi á
Íslandi (viðauki 1 og 8).
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með áframeldi á þorski. Skiptar skoðanir eru um
hvernig eigi að verðleggja þorskeldiskvótann, en ef
reiknað er út frá markaðsverði þorskkvóta er um
verulega fjármuni að ræða.

9.2.2 Fjármögnun R&Þ verkefna í Noregi

Mun meiru af opinberu fjármagni hefur verið varið í
R&Þ verkefni í norsku þorskeldi en hér á landi. Árið
2001 var lögð fram áætlun um fjármögnun R&Þ
verkefna í norsku þorskeldi fram til ársins 2010
(Anon 2001). Í raun hafa styrkir verið talsvert hærri
en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir (mynd 9.2).
Árin 2003 og 2004 námu styrkveitingar um 800
milljónum króna á ári og rúmum 900 milljónum
króna árið 2005. Árið 2006 var áætlun um fjár-
mögnun R&Þ verkefna í norsku þorskeldi endur-
skoðað og lagt var til að styrkveitingar næmu 1,1
milljarði íslenskra króna árið 2007 og færu upp í
1,35 milljarð króna árið 2010 (Anon 2006).

Heildarframlag norskra stjórnvalda til R&Þ verkefna
í þorskeldi er áætlað um tveir milljarðar króna á ári.
Þá er einnig gert ráð fyrir beinum framlögum til
stofnana og sérstöku skattafrádragi (SkatteFUNN,

www.skattefunn.no) sem heimilt er að veita fyrir-
tækjum sem stunda R&Þ starf (Anon 2006). Árin
2003-2006 fengu norsk þorskeldisfyrirtæki skattafrá-
drag vegna rúmlega 100 R&Þ verkefna þar sem á-
hersla var lögð á fóður, ljósastýringu, kynbætur og
fisksjúkdóma (Schrøder o.fl. 2007).

9.2.3 Fjármögnun þorskeldisfyrirtækja á Íslandi

Þróun þorskeldis á Íslandi er áhættusamt langtíma-
verkefni. Það getur því liðið langur tími þar til þorsk-
eldi verður arðbær atvinnugrein. Fram að þessu hafa
sjávarútvegsfyrirtækin leitt þróun þorskeldis og að
mestu sjálf fjármagnað allar fjárfestingar og rekstur.
Þau sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa lagt mest í þróun
þorskeldis eru Brim hf., HB Grandi hf. (Stofnfiskur
hf.) og Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. Önnur sjávarút-
vegsfyrirtæki sem hafa verið með minna umfang og
sem aðallega hafa verið með áframeldi eru einkum
Álfsfell ehf., Glaður ehf., Guðmundur Runólfsson
hf., Síldarvinnslan hf., Þóroddur ehf. (Oddi hf. og
Þórsberg hf.) og Þorskeldi ehf. (Ósnes ehf., Skútu-
klöpp ehf. og Loðnuvinnslan hf.). Lán hefur að litlu
leyti fengist til þorskeldis og hefur því þurft að fjár-
magna þróunarstarf með hlutafé, hagnaði úr öðrum
deildum eða lántöku með veði í annarri starfsemi
fyrirtækjanna. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fram-
lag þessara fyrirtækja til þróunar þorskeldis á Íslandi,
en um umtalsverðar upphæðir er að ræða.

9.2.4 Fjármögnun þorskeldisfyrirtækja í Noregi

Í Noregi er gert ráð fyrir að það þurfi 36 milljarða
íslenskra króna til að fjármagna 100.000 tonna fram-
leiðslu af aleldisþroski (tafla 9.2). Hér eru teknar með
allar fjárfestingar og rekstrarkostnaður í seiðaeldi og
matfiskeldi (Anon 2006). Frá árinu 2001 er áætlað
að fjárfest hafi verið í norsku þorskeldi sem svarar
um 25 milljörðum íslenskra króna (Hansen 2007).

Ennþá er tregða í norska bankakerfinu að veita fjár-
magni til reksturs þorskeldisfyrirtækja. Fjármagn til
fjárfestinga og rekstrar er að mestu leyti í formi
hlutafjár og ekki eru taldar miklar líkur á að hægt
verði að fjármagna vöxtinn með hagnaði fyrir-
tækjanna á næstu árum (Blaalid 2006; Kjelsås 2007).
Hlutafé er því oft mjög stór hluti af fjármögnun
þorskeldisfyrirtækja í Noregi. Codfarmers, stærsta
þorskeldisfyrirtæki Noregs, var skráð í Kauphöllinni
í Osló (www.oslobors.no) síðla árs 2006 og hefur nú
þegar sótt sem svarar rúmum þremur milljörðum ís-
lenskra króna í nýtt hlutafé (Hansen 2007). Rekstur
Codfarmers er að mestu fjármagnaður með hlutafé og
eiga erlendir aðilar um 40% af hlutafé félagsins
(Anon 2007a,b). Fjárfestingasjóðir eins og Marin
Vekst II hafa einnig lagt fjármagn til þorskeldis þar
sem erlend fyrirtæki eins og Samherji hf. og
American Seafoods eru þátttakendur. Sjóðurinn
stefnir að því að fjárfesta í þremur til sex þorskeldis-
fyrirtækjum og eiga 20-51% af hlutafé fyrirtækjanna
(www.intrafish.no, frétt 04.10.2007).

Mynd 9.2. Áætlun um úthlutun á styrkjum til R&Þ verk-
efna í þorskeldi í Noregi frá árinu 2001 (Anon 2001) og
áætlun frá árinu 2006, ásamt raunúthlutun árin 2003-2005
(Anon 2006).

Mynd 9.3. Tilraunareldi er stundað á þorski í sjókvíum á
Íslandi, umfang er lítið og framleiðslukostnaður ennþá
tiltölulega hár (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).
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Af stórum laxeldisfyrirtækjum er það Marine
Harvest, Grieg Seafood og Fjordlaks sem hafa fjár-
fest í þorskeldi (Hansen 2007). Fjárfestar í þorskeldi
og þeir fjármunir sem fara í tilraunareldi á þorski hjá
þessum fyrirtækjum er lítill hluti af heildarveltu
þeirra. Þorskeldisfyrirtækjum í Noregi hefur gegnið
misjafnlega að fjármagna sinn rekstur og er ekki
alltaf samfella í útsetningu seiða hjá öllum þeirra
(Blaalid 2006). Það eru þó flest þorskeldisfyrir-
tækjanna sem hafa stefnt að verulegri aukningu í út-
setningu seiða en skortur á seiðum hefur hægt á vexti
þeirra (Hansen 2007).

9.3 Framleiðslukostnaður í fiskeldi

9.3.1 Laxeldi í Noregi

Mikil lækkun í framleiðslukostnaði

Á síðustu árum hefur framleiðslukostnaður í norsku
laxeldi verið u.þ.b. 150 kr/kg, en þá er miðað við
heilan óslægðan lax. Mikil hagræðing hefur átt sér
stað og lækkaði framleiðslukostnaður úr rúmum 400
kr/kg árið 1990 í rúmar 150 kr/kg í byrjun þessa ára-
tugar, en mesta lækkunin átti sér stað snemma á
tíunda áratugnum (mynd 9.4). Lækkun hefur átt sér
stað í öllum kostnaðarliðum þrátt fyrir það að kost-
naðartölur séu hafðar á verðlagi hvers árs. Fóður-,
seiða-, og launakostnaður lækka mest (mynd 9.5).
Það má m.a. sjá í samhengi við lækkun á afföllum úr
rúmum 35% í upphafi tíunda áratugarins niður í 20%
(Lillehaug og Skrudland 2006). Framleiðslu-
kostnaður hefur einnig lækkað með auknum vaxtar-
hraða sem hefur náðst með kynbótum, en vaxtar-
aukningin hefur numið 10-15% á milli kynslóða
(Gjedrem 2000). Mikil tæknivæðing hefur átt sér
stað í norsku laxeldi og framleiðsla á hvert ársverk
hefur aukist úr rúmum 50 tonnum árið 1990 í 300
tonn árið 2000 og síðan í tæp 400 tonn árið 2005
(Fiskeridirektoratet 2006a). Tiltölulega lítil breyting
hefur átt sér stað á framleiðslukostnaði á þessum ára-
tugi (mynd 9.4). Þrátt fyrir mikla lækkun í fram-
leiðslukostnaði hefur afkoma í norsku laxeldi verið
mjög breytileg á milli ára vegna sveiflna í markaðs-
verði (Lisbø o.fl. 2007).

Mismunandi framleiðslukostnaður eftir svæðum

Framleiðslukostnaður í norsku laxeldi er mismun-
andi eftir fylkjum sem sjá má í samhengi við mis-
munandi aðstæður til eldisins eftir svæðum. Á ár-
unum 2003-2005 var hann lægstur í Trønderlag fylki
sem er í Mið-Noregi og hæstur í Rogaland og Sk-
agerak fylkjum sem eru syðst í Noregi
(Fiskeridirektoratet 2006a). Frá 1995 er framleiðslu-
kostnaður alltaf undir landsmeðaltali í Trønderlag
fylki (mynd 9.6). Í Norður-Noregi (Finnmark og
Troms) er framleiðslukostnaðurinn flest árin yfir
landsmeðaltali. Umhverfisaðstæður til sjókvíaeldis á
Íslandi eru líkastar því sem gerist í Norður-Noregi,

en aðstæður eru þó betri þar, m.t.t. sjávarhita fyrir
þorskeldi (kafli 4 og 5).

9.3.2 Framleiðslukostnaður í laxeldi eftir löndum

Reglulega er metin samkeppnishæfni laxeldis í
Noregi og til viðmiðunar höfð lönd eins og Chíle og

Tafla 9.2. Áætluð fjármagnsþörf vegna fjárfestinga og
rekstrar þorskeldisfyrirtækja í Noregi miðað við fram-
leiðslu á 100.000 tonnum af eldisþroski. Kostnaðartölur
eru í milljónum NOK (Anon 2006).

Framleiðsla
seiða (2002-
2006)

Framleiðsla
stórseiða
(2003-2007)

Matfiskeldi

(2004-2010)

Magn 35 millj. 30 millj. 100.000 tonn

Fjárfestingar 150 340 500

Rekstrarkostn. 40 40 2.500

Samtals 190 380 3.000

Mynd 9.4. Framleiðslukostnaður í norsku laxeldi á verð-
lagi ársins 2006. Miðað er við heilan óslægðan lax
(heimild: Fiskeridirektoratet).

Mynd 9.5. Skipting framleiðslukostnaðar í norsku laxeldi
árin 1990, 2000 og 2005 í kostnaðarliði. Allar tölur eru á
verðlagi hvers árs (heimild: Fiskeridirektoratet).
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Bretland. Á þessu ári var gefin út skýrsla þar sem
lagt var mat á samkeppnishæfni norsks laxeldis og
stuðst við gögn frá árinu 2005 (Lisbø o.fl. 2007). Í
samanburði á framleiðslukostnaði í laxeldi kemur
fram að hann er lægstur í Chíle 153,7 kr/kg eða 25,2
kr/kg lægri en í Noregi (tafla 9.3). Hér er miðað við
FOB verð á slægðum og pökkuðum fiski. Hæstur er
framleiðslukostnaðurinn á Bretlandi 231,5 kr/kg.
Þegar miðað er við lifandi lax í kví tilbúinn til
slátrunar er framleiðslukostnaður aðeins 117,5 kr/kg
í Chíle og 130,5 kr/kg þegar miðað er við slægða
þyngd.

Bestu aðstæður til laxeldis í Chíle

Skýringin á lægri framleiðslukostnaði í Chíle en í
Noregi er einkum lægri fóður- og launakostnaður.
Betri aðstæður eru til laxeldis í Chíle með tilliti til
sjávarhita og er hitinn þar mest á bilinu 8 til 15°C.
Aftur á móti eru mun meiri sveiflur í sjávarhita í
Noregi eða frá 2- 6°C á veturna upp í um 16-20°C á
sumrin. Það tekur um 4 mánuðum styttri tíma að ná
laxi upp í markaðsstærð í Chíle en í Noregi
(Andersen o.fl. 2005). Á móti kemur að laxeldi er
mjög þétt í Chíle og meiri afföll vegna sjúkdóma sem
hefur m.a. leitt til hækkunar á framleiðslukostnaði á
síðustu árum. Betra skipulag á úthlutun eldisleyfa í
Noregi og Bretlandi gerir það að verkum að sjúk-
dómar eru minna vandamál. Til lengri tíma litið er
þó talið að tekið verði á þessu máli í Chíle (Lisbø
o.fl. 2007).

Fóðurkostnaður

Stærsti kostnaðarliðurinn í laxeldi er fóðurkostnaður,
en af samanburðarlöndunum er hann er lægstur í
Chíle, um 70 kr/kg og hæstur í Bretlandi um 100 kr/
kg (tafla 9.3). Fóðurkostnaður ákvarðast af fóður-
stuðli og fóðurverði. Töluverður munur er á fóður-
stuðlum í Chíle, Bretlandi og Noregi árin 2004-2006.
Hagrænn fóðurstuðull, en þá er tekið tillit til rýrnunar
við slægingu, er lægstur í Noregi (1,30-1,33), en tölu-
vert hærri í Chíle (1,45-1,61) og Bretlandi (1,48-
1,50) (Lisbø o.fl. 2007). Lægri fóðurkostnað í Chíle
má skýra með fóðurverði sem er allt að 25% lægra en
í Noregi. Það er hægt að hluta til að skýra með lægri
flutningskostnaði frá fiskimjölsverksmiðjum og frá
fóðurverksmiðjum til eldisfyrirtækja. Jafnframt eru
eldisfyrirtækin stærri í Chíle og því líklega um hag-
kvæmari magninnkaup að ræða. Tiltölulega jafnt
sjávarhitastig í Chíle allt árið gerir það að verkum að
eftirspurn eftir fóðri dreifist jafnara yfir árið. Í Noregi
eru aftur á mun meiri sveiflur í sjávarhita og eftir-
spurn því minni á veturna og nær hámarki seinnihluta
sumars. Það er því betri nýting á fóðurverksmiðjum í
Chíle og þar með hagkvæmari rekstur (Tveterås og
Peña 2004; Lisbø o.fl. 2007).

Seiðakostnaður

Lægstur er seiðakostnaður í Chíle, um 13 kr/kg og
hæstur í Bretlandi um 30 kr/kg (tafla 9.3). Seiða-
kostnaður ákvarðast af seiðaverði og meðalslátur-
þyngd á hvert útsett seiði. Meðalsláturþyngd á hvert
útsett seiði ræðst af afföllum í eldinu og þyngd fiska
sem teknir eru í slátrun. Undanfarin ár hefur meðals-
láturþyngd á útsett seiði verið rúm 3,5 kg (3,45-3,9) í
Noregi, rúm 3 kg (3,0-3,3 kg) í Chíle og um 3 kg (2,8
-3,1 kg) í Bretlandi. Framleiðslukostnaður í seiðaeldi
er minnstur í Chile en þar er megnið af seiðunum
framleidd í kvíum í stöðuvötnum. Chílemenn ná
lægstum framleiðslukostnaði, þrátt fyrir meiri afföll
við framleiðslu seiða í kvíum en á landi. Þar eru
seiðaeldisstöðvarnar staðsettar langt inn í landinu og

Mynd 9.6. Framleiðslukostnaður í Norður-Noregi
(Finnmark og Troms), Mið-Noregi (Tønderlag) og lands-
meðaltal árin 1995-2005. Allar tölur eru á verðlagi hvers
árs (heimild: Fiskeridirektorat).

Tafla 9.3. Áætlaður framleiðslukostnaður í NOK/kg á laxi
í Noregi, Skotlandi og Chile árið 2005 (Lisbø o.fl. 2007).

Noregur Chíle Bretland

Seiði 1,75 1,28 2,98

Fóður 8,3 7,05 10,07

Laun 1,10 0,46 1,17

Annar kostnaður 2,26 2,09 2,81

Vextir/afskriftir 0,49 0,87 1,17

Framleiðslukostn. (lifandi) 13,63 11,75 18,20

Rýrnun við slægingu 1,51 1,31 2,02

Framleiðslukostn. (slægður) 15,14 13,05 20,23

Flutningur, slátrun og pökkun 2,75 2,32 2,93

FOB, slægður og pakkaður 17,89 15,37 23,15

Gengi USD/NOK

6,44
GBP/NOK

13,15
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flutningur erfiður og langur, en fyrst eru seiðin flutt
með bílum og síðan með skipum í sjókvíaeldis-
stöðvar. Í Noregi eru seiðin aftur á móti framleidd í
körum á landi yfirleitt við ströndina og þau flutt á
auðveldan hátt með brunnbátum í sjókvíaeldis-
stöðvar (Lisbø o.fl. 2007).

Launakostnaður

Launakostnaður er lægstur í Chíle, um 5 kr/kg og
hæstur í Bretlandi, um 12 kr/kg. Launakostnaður
ákvarðast af launum og afköstum. Framleiðsla á
hvert ársverk er tæp 400 tonn í Noregi (Fiskeri-
direktorat 2006a), en aðeins um 130 tonn í Skotlandi
(Fisheries Research Services 2006) og ennþá lægri í
Chíle. Lágur launakostnaður í Chíle skýrist því með
mun lægri launum en í samanburðarlöndum (Lisbø
o.fl. 2007).

9.3.3 Eldistegundir hlýsjávarhvítfisks

Bent hefur verið á að þorskeldi muni vera í sam-
keppni við eldi annarra hvítfisktegunda. Þar má
nefna hlýsjávartegundir með mun meiri vöxt, aldar á
ódýrara fóðri í löndum þar sem launakostnaður er
mjög lágur. Í því sambandi er bent á að framleiðslu-
kostnaður á beitarfiski er u.þ.b. helmingi lægri en
áætlaður framleiðslukostnaður í þorskeldi (Vassdal
2002a,b). Hér verður fjallað um fjórar tegundir,
vatnasteinbít (pangasius), beitarfisk (tilipia), for-
ingjafisk (cobia) og risaara (arapaima) sem munu
hugsanlega að einhverju leiti veita ákveðnum þorsk-
afurðum beina samkeppni á mörkuðunum (sjá kafla
8). Upptalningin er engan vegin tæmandi og eru mun
fleiri fisktegundir með hvítt hold í eldi og geta
hugsanlega veitt afurðum af þorski samkeppni í
framtíðinni.

Vatnasteinbítur

Framleiðsla á vatnsteinbíti hefur aukist mikið á
síðustu árum og hefur hann m.a. verið markaðssettur
í töluverðum mæli á Evrópumarkaði (kafli 8). Eldið
fer að mestu fram í suðurhluta Víetnams í kvíum í
Mekong ánni og í tjörnum á landi. Fiskurinn er alinn
á tilbúnu fóðri frá fóðurfyrirtækjum en einnig er
algengt að framleiðendur framleiði sitt eigið fóður úr
hrísgrjónum, plöntuhráefni og fiskúrgangi. Vatna-
steinbítur er mjög hraðvaxta og tekur 6-10 mánuði að
ná fiskinum upp í 1-1,5 kg sláturþyngd. Mikil fram-
leiðsla er á hvern rúmmetra og í stærstu kvíunum
(1,250 m³) eru framleidd um 120 kg/m³. Fram-
leiðslukostnaður er lágur eða aðeins 0,55 USD á
hvert kg í kvíum árið 2002 og ennþá lægri í tjörnum.
(Tung o.fl. 2004). Ef miðað er við gengið 1 USD =
75 ÍSK, þá er framleiðslukostnaður í kvíum um 40
kr/kg. Flakanýting er 30-35% af heildarþyngd sem
má auka með bættum vinnubrögðum (Sørensen
2005). Ennþá eru töluverð gæðavandamál á afurðum
úr vatnasteinbíti en margt bendir þó til að þar verði
gerðar úrbætur (Egeness 2007).

Beitarfiskur

Mikill vöxtur hefur verið í eldi á beitarfiski.
Tegundin hentar mjög vel í fiskeldi og hefur fengið
viðurnefnið vatnakjúklingur (aquatic chickens).
Beitarfiskur vex upp í markaðsstærð sem er 500-600
g á 6-8 mánuðum við kjör aðstæður. Jafnframt er
fiskurinn auðveldur í eldi og ódýr í fóðrun. Beitar-
fiskur gerir ekki miklar kröfur um hráefni í fóður
sem að mestu kemur úr jurtaríkinu. Flakanýting er
aftur á móti ekki mikil aðeins 25-30% miðað við
heilan óslægðan fisk (Suresh 2003). Mikil munur er
á framleiðslukostnaði eftir framleiðsluaðferðum og
einnig eftir löndum. Í þróunarlöndum er framleiðslu-
kostnaðurinn í tjörnum 34-122 kr/kg (0,45-1,63
USD/kg) og í kvíum 60-101 kr/kg (0,8-1,35 USD/
kg). Í þróuðum löndum er kostnaðurinn töluvert
hærri og í endurnýtingarkerfum yfir 150-225 kr/kg (2
-3 USD/kg) (Gjedrem 2004; Engle 2006). Mikill
munur er á framleiðslukostnaði eftir stofnum. Í
samanburðartilraun sem framkvæmd var í fimm
löndum kom fram töluverður munur á beitarfiski sem
hafði verið markvisst kynbættur í þrjár kynslóðir og
staðbundnum stofnum sem ekki höfðu verið kyn-
bættir (viðmiðunarhópur). Í Kína kostaði t.d. um 80
kr/kg (1,08 USD/kg) að framleiða kynbættan beitar-
fisk í kvíum og um 100 kr/kg (1,35 USD/kg) hjá við-
miðunarhóp. Í tjörnum var munurinn minni eða 57
kr/kg (0,76 USD/kg) á móti 61 kr/kg (0,82 USD/kg).
Möguleikar til lækkunar á framleiðslukostnaði með
kynbótum á beitarfiski í þróunarlöndum eru því taldir
miklir (Gjedrem 2004).

Foringjafiskur

Miklar væntingar eru gerðar um eldi á foringjafiski
sem vex mjög hratt, er með hátt markaðsverð og ljóst
hold (Liao o.fl. 2004). Það tekur seiði foringjafisks
aðeins eitt ár að ná 6-10 kg þyngd við góðar aðstæður
(mynd 9.7). Ennþá stendur eftir töluverð þróunar-
vinna og hamla t.d. sjúkdómar framgangi eldisins í
dag (Liao o.fl. 2004, Kaiser og Holt 2005). Hægt er
að framleiða hrogn allt árið og tegundin þrífst vel í

Mynd 9.7. Samanburður á vexti hjá foringjafiski, laxi og
þorski (heimild: www.marinefarms.no/content/
view/64/36/).
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sjókvíum. Í samanburð við þorsk er meginmunurinn
töluvert meiri vaxtarhraði á foringjafiski (mynd 9.7)
sem ætti að skila sér í lægri framleiðslukostnaði.

Risaara

Risaara er ein af stærstu ferskfisktegundum í heimi,
ágætis matfiskur með góða flakanýtingu. Vöxtur er
mjög mikill og nær risaara 10 kg þyngd á einu ári.
Aðrir kostir við risaara sem eldisfisks er að hann
verður kynþroska við mikla stærð (hrygnir vanalega
við 160 cm lengd) og andar að sér lofti. Ókosturinn
er að hann er fiskæta og eldið er ennþá á þróunar-
stigi. Framleiðsla er lítil en talið er að eldi á risaara
muni helst verða stundað í Suður-Ameríku og Asíu,
en í mun minna mæli í Bandaríkjunum og Evrópu og
þá helst í endurnýtingarkerfum (UNCTAD 2006).

9.4 Framleiðslukostnaður í þorskeldi

9.4.1 Seiðaeldi

Seiðaeldi á barra haft til viðmiðunar

Við þróun þorskseiðaeldis hafa verið hafðar til við-
miðunar aðferðir við framleiðslu á barraseiðum í
Suður-Evrópu. Mikil hagræðing hefur átt sér stað og
framleiðslukostnaður á hvert seiði (2-3 g) í Grikk-
landi hefur farið úr um 40 kr árið 1990 í 20 kr árið
2003, en hér er miðað við verlag hvers árs (úr 0,48
evrum í 0,22 evrur). Mest er framleitt af barraseiðum
í Grikklandi en í Tyrklandi, sem einnig er stór fram-
leiðandi, er framleiðslukostnaður undir 10 kr á seiði
(0,07-0,1 evrur). Um 1990 framleiddi hver seiða-
eldisstöð um 1 milljón barraseiði en í dag er algengt
að framleidd séu 10 milljónir seiða í hverri stöð
(Stirling 2004; Thomaz 2007). Framleiðslukostnaður
þorskseiða er ennþá mjög mikill en eins og fyrir
barra má gera ráð fyrir að hann lækki eftir því sem
menn ná betri tökum á eldinu og seiðaeldis-
stöðvarnar verða stærri og hagkvæmari í rekstri.

Framleiðslukostnaður laxagönguseiða

Við mat á framleiðslukostnaði í þorskseiðaeldi eru
hafar til viðmiðunar reynslutölur úr norsku laxeldi
frá rekstrarárinu 2005. Framleiðslukostnaður á hvert
laxagönguseiði var um 70 kr/stk árið 2005 og hafði
lækkað úr um 100 kr/stk frá árinu 2002. Framleiðsla
á hvert ársverk síðustu ár hefur verið um 400.000
seiði (Fiskeridirektoratet 2006b). Þyngd á göngu-
seiðum í Noregi er yfirleitt 80-90 g þegar þau fara í
sjókvíar (Kittelsen o.fl. 2006; Lisbø o.fl. 2007).

Framleiðslukostnaður hugsanlega lægri í þorsks-
eiðaeldi

Margt bendir til þess að hægt verði að framleiða 80-
90 g þorskseiði á lægra verði en laxagönguseiði. Því
til stuðnings má benda á eftirfarandi:

 Jafnari framleiðsla yfir árið: Hitastig er hag-

stæðara til þorskseiðaeldis en til framleiðslu laxa-
seiða. Í seiðaeldisstöðvum í Noregi með fram-
leiðslu á laxaseiðum er vatnshitinn um 3°C yfir
köldustu mánuðina (Kittelssen o.fl 2006). Til
samanburðar er bæði hér á landi og í Noregi hægt
að fá að lágmarki 6-7°C heitan djúpsjó eða jarðsjó
fyrir þorskseiðaeldisstöð allt árið (kafli 5). Hag-
stæðara hitastig yfir köldustu mánuðina gerir
heilsársframleiðslu með nokkrum frumfóðrunar-
hópum á ári að vænlegri kost í þorskseiðaeldi en í
laxeldi. Hærra hitastig yfir vetramánuðina ætti
jafnframt að tryggja jafnari framleiðslu yfir árið.

 Auðveldara framleiðsluferli: Til að hægt sé að
setja laxaseiði í sjókvíar þurfa fyrst að eiga sér
stað lífeðlisfræðilegar breytingar (gönguseiða-
myndun) sem aðlaga fiskinn af lífinu í sjónum.
Við náttúrulega ljóslotu eiga þessar breytingar sér
stað á vorin og ef setja á seiðin út í sjó á öðrum
tímum þarf að stjórna því með ljósastýringu.
Gæði gönguseiðamyndunar eru ekki alltaf góð
sem getur valdið afföllum þegar seiðin eru sett í
sjókvíar. Þorskseiði lifa allt sitt æviskeið í sjó og
þurfa því ekki neina aðlögun og geta farið í sjó-
kvíar hvenær sem er á árinu svo framarlega sem
sjávarhiti sé hagstæður.

 Meiri framleiðsla á hverja eldiseiningu: Í Noregi
eru laxagönguseiði sett í sjókvíar allt árið en þó að
langmestu leyti á vorin þ.e.a.s. seiði sem hafa
verið í eldi í rúmt ár. Einnig er lítilsháttar toppur
um haustið þegar seiði sem hafa verið í eldi í rúmt
hálft ár eru sett í sjókvíar. Nýting á eldisrými er
þess vegna ekki jöfn yfir allt árið og eru seiða-
eldisstöðvarnar því sem næst tæmdar á vorin. Þar
sem aðstæður eru hagstæðar er líklegt að hægt
verði að setja þorskseiði í sjókvíar allt árið (kafli
5). Framleiðsla á hverja eldiseiningu mun því
væntanlega vera meiri í þorskseiðaeldisstöðvum
bæði vegna þess að sjósetning verður jafnari yfir
árið og vöxtur einnig jafnari vegna hagstæðara
hitastigs yfir vetramánuðina en í seiðastöðvum
sem framleiða laxaseiði.

Stuttur framleiðslutími mikilvægur

Framleiðsluaðferðir laxagönguseiða hafa verið að
þróast, m.a. með styttingu á eldistímanum. Í Noregi
voru á árinu 2005 um 30% laxagönguseiða sett í sjó-
kvíar á fyrsta ári (0+) og um 70% á öðru ári (1+)
(Kittelsen o.fl. 2006). Í Skotlandi fóru um 35% laxa-
seiða í sjókvíar eftir um 6 mánuði frá klaki og um
60% eftir um 12 mánuði frá klaki árið 2005
(Fisheries Research Services 2006). Til samanburðar
eru laxagönguseiði á Íslandi yfirleitt ekki sett í sjó-
kvíar fyrr en eftir rúmt ár frá klaki, það sama gildir
fyrir þorskseiði. Hjá Norðmönnum fer a.m.k. hluti
þorskseiðanna í sjókvíar vel innan eins árs frá klaki,
þá tæp 100 g (kafli 5). Stuttur eldistími við fram-
leiðslu þorskseiða er ein mikilvæg forsenda þess að
hægt verði að ná lægri framleiðslukostnaði en við
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framleiðslu laxagönguseiða.

Sumir kostnaðarliðir eru hærri í þorsk-
seiðaeldi

Sá kostnaðarliður sem getur verið hærri í
þorskseiðaeldi er frumfóðrunin vegna fram-
leiðslu á lifandi fæðudýrum. Í laxeldi eru
seiði fóðruð með þurrfóðri allan eldistímann
en það þarf að fóðra þorskseiði með lifandi
fóðri fyrstu vikurnar með tilheyrandi
kostnaði. Unnið hefur verið að því að stytta
það tímabil sem þorsklirfur eru fóðraðar með
lifandi fæðudýrum, sem mun væntanlega
draga úr kostnaði (kafli 2). Einnig gæti raf-
magnskostnaður verið lægri við framleiðslu
laxagönguseiða en við framleiðslu þorsk-
seiða þar sem dæla þarf öllum sjó upp í
eldiskör. Stór hluti af vatninu sem notað er
við framleiðslu laxagönguseiða er sjálf-
rennandi og rafmagnskostnaður að meðaltali
aðeins 2,5 íslenskar krónur á seiði (Fiskeri-
direktoratet 2006b).

9.4.2 Matfiskeldi

Sambærilegur kostnaður í laxeldi og
þorskeldi

Sambærileg tækni er notuð við matfiskeldi á þorski
og á laxi. Það má því gera ráð fyrir því í framtíðinni
að framleiðslukostnaður verði svipaður í þorskeldi
og laxeldi. Við mat á framleiðslukostnaði í matfisk-
eldi á þorski eru hafðar til viðmiðunar reynslutölur úr
norsku laxeldi frá rekstrarárinu 2005. Stuðst er við
þær tölur til að áætla framleiðslukostnað í norsku og
íslensku þorskeldi eins og hann gæti hugsanlega
orðið á næsta áratug, eftir að búið er að ná fullum
tökum á eldisferlinu.

Framleiðslukostnaður ennþá mjög hár

Þó að einstök þorskeldisfyrirtæki hafi skilað hagnaði
af sinni starfsemi eru þau þó almennt að tapa og
framleiðslukostnaður ennþá mjög hár (Blaalid o.fl.
2007; Hansen 2007). Aðstæður til eldisins hafa mikil
áhrif á framleiðslukostnað. Þorskeldisfyrirtæki sem
staðsett eru á jaðarsvæðum hafa tapað miklum fjár-
munum. Þar má nefna tvö stór þorskeldisfyrirtæki
Marine Harvest og Grieg Seafood sem staðsett eru í
Rogland fylki. Bæði hafa orðið fyrir miklu tjóni út af
háum sjávarhita og sjúkdómum. Marine Harvest
hefur tapað 1,5 milljörðum króna og hætt matfiskeldi
á þorski, en Grieg Seafood flutti eldið norðar þar sem
sjárvarhiti er hagstæðari (Hansen 2007).

Seiðakostnaður

Seiðakostnaður í norsku laxeldi er 18,5 kr/kg sem er
13,4% af framleiðslukostnaði og er þá miðað við
lifandi fisk í kví tilbúinn til slátrunar (tafla 9.4).
Seiðakostnaður ákvarðast af seiðaverði og meðal-
sláturþyngd á hvert útsett seiði. Á árunum 2004 og

2005 var seiðaverð 76-78 kr/stk í Noregi (Fiskeri-
direktoratet 2006b). Meðalsláturþyngd á hvert útsett
seiði ákvarðast af sláturþyngd og afföllum í eldinu.
Undanfarin ár hefur afrakstur á hvert útsett seiði yfir-
leitt verið að meðaltali rúm 3,5 kg (3,45-3,9 kg) við
slátrun í Noregi (Lisbø o.fl. 2007).

Á næstu árum má gera ráð fyrir töluvert hærri seiða-
kostnaði í þorskeldi en í laxeldi á meðan kynþroska-
vandamálið er óleyst og afföll eru ennþá umtalsverð
(kafli 5). Til lengri tíma litið er þó líklegt að seiða-
kostnaður verði sá sami eða jafnvel lægri en þekkist í
laxeldi. Hugsanlega verður seiðakostnaður hærri á
Íslandi en í Noregi. Það skýrist með því að stórseiði
verða dýrari á Íslandi ef Norðmönnum tekst að þróa
sjókvíaeldi á smáum seiðum (kafli 5). Það skal þó
haft í huga að forsendur eru ennþá óljósar og t.d. ekki
vitað hvort og þá í hve miklu mæli afföll á þorski í
sjókvíum munu vera mismunandi á milli landa.

Fóðurkostnaður

Stærsti kostnaðarliðurinn í matfiskeldi er fóður-
kostnaður, en hann ákvarðast af fóðurverði og fóður-
stuðli. Árið 2005 var fóðurskostnaður 74,6 kr/kg í
norsku laxeldi sem er um 54% af heildarkostnaði
miðað við lifandi fisk í kví tilbúinn til slátrunar (tafla
9.4). Fóðurkostnaður var tiltölulega lágur árið 2005
og nam hann um 85 kr/kg bæði árið 2004 og 2006
(www.fiskeridir.no, frétt 15.08.07).

Frá árinu 1997 hefur lífrænn fóðurstuðull verið
rúmlega 1,2 (1,20-1,27) í norsku laxeldi (Fiskeri-
direktoratet 2006a). Lífrænn fóðurstuðull er þannig
fundinn að lífþungaaukningunni er deilt upp í fóður-

Tafla 9.4. Framleiðslukostnaður í norsku laxeldi árið 2005 (Byggt á
gögnum frá Fiskeridirektoratet 2006a) og áætlaður framleiðslu-
kostnaður í þorskeldi í Noregi og á Íslandi á næsta áratug. Gengið er
út frá því að 1 NOK = 10 ÍSK. Gert er ráð fyrir að rýrnun á eldislaxi
við slægingu sé 11% og 20% hjá eldisþorski.

Laxeldi Þorskeldi

Noregur Ísland

Seiði 18,5 18,0 19,0

Fóður 74,6 70,0 75,0

Tryggingar 2,2 3,0 3,5

Laun 13,8 13,0 14,0

Afskriftir 8,3 8,3 11,1

Annar kostnaður 15,2 15,0 15,0

Fjármagnkostnaður 5,5 8,0 10,0

Framleiðslukostn. (lifandi) 138,0 135,3 147,6

Rýrnun við slægingu 17,2 33,8 36,9

Framleiðslukostn. (slægður) 155,2 169,1 184,5

Flutningur, slátrun og pökkun 26,9 35,0 35,0

FOB, slægður og pakkaður 182,1 204,1 219,5
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notkunina á tímabilinu. Það eru margir þættir sem
hafa áhrif á fóðurstuðul s.s. gæði fóðurs, afföll, kyn-
þroski, yfirfóðrun svo nokkuð sé nefnt (kafli 5). Til
lengri tíma litið er líklegt að lífrænn fóðurstuðull í
þorskeldi verði svipaður og í laxeldi. Á næstu árum
má þó gera ráð fyrir töluvert hærri fóðurkostnaði
m.a. vegna meiri affalla og kynþroska í þorskeldi. Ef
miðað er við hagrænan fóðurstuðul mun hann ávallt
vera hærri í þorskeldi vegna 20% rýrnunar við slæg-
ingu á móti 11% í laxeldi. Ef lífrænn fóðurstuðull er
t.d. 1,2 er hagrænn fóðurstuðull 1,35 í laxeldi og 1,5
í þorskeldi (mynd 9.8).

Hugsanlega verður fóðurverð lægra í þorskeldi en
laxeldi. Í norsku laxeldi er hlutfall próteina úr jurta-
ríkinu um 50% (Lisbø o.fl. 2007). Margt bendir til
að hlutfall próteina úr jurtaríkinu geti verið hærra í
þorskfóðri og einnig er hægt að hafa hátt hlutfall af
öskuríku beinamjöli (kafli 5) sem gefur vísbendingu
um að hægt sé að nota ódýrara hráefni í þorskfóður
en laxafóður. Jafnframt er engin þörf á litarefnum í
þorskafóðri sem getur numið 8-10% af heildar-
kostnaði laxafóðurs (Jón Árnason, munnl.uppl.). Ef
lífrænn fóðurstuðull verður sá sami í þorskeldi og
laxeldi er margt sem bendir til að fóðurkostnaður í
þorskeldi verði lægri. Hér er miðað við óslægðan

fisk en ef miðað er við slægðan fisk er hugsanlegt að
fóðurkostnaður verði hærri í þorskeldi vegna meiri
rýrnunar við slægingu.

Líklegt er að fóðurkostnaður verði örlítið lægri í
Noregi, þar sem fóðurfyrirtæki eru mun stærri og
öflugari til að stunda R&Þ starf en fyrirtæki hér á
landi. Þau hafa því meiri möguleika á að framleiða
hagkvæmara fóður sem uppfylla betur næringarþarfir
þorsks en lítil fóðurfyrirtæki á Íslandi. Einnig þarf
fóðurframleiðslan að vera af ákveðinni stærðargráðu
til að ná hagkvæmni í rekstrinum. Íslensk þorskeldis-
fyrirtæki geta að sjálfsögðu keypt fóður frá erlendum
fóðurfyrirtækjum en þá má reikna með meiri flutn-
ingskostnaði. Hér er áætlað að fóðurkostnaður geti
orði 70 kr/kg í Noregi og 75 kr/kg á Íslandi á næsta
áratugi.

Tryggingar

Tryggingar eru aðeins 2,2 kr/kg eða tæp 2% af fram-
leiðslukostnaði í norsku laxeldi árið 2005 (tafla 9.4).
Kostnaður vegna trygginga nam 2,5 kr/kg árið 2004
og aðeins 1,6 kr/kg árið 2006 (www.fiskeridir.no,
frétt 15.08.07). Í fiskeldi er fjöldi þátta sem ekki er
hægt að hafa fulla stjórn á og er áhættan við eldi fiska
meiri en almennt í landbúnaði. Tryggingarupphæð
tekur mið af áhættu í rekstrinum og eigináhættu
(Hegrenes o.fl. 2007). Í upphafi laxeldisins var trygg-
ingarkostnaður mjög hár og í takt við mikil tjón sem
urðu í eldinu. Eftir því sem menn náðu betri tökum á
eldinu og tjón minnkuðu lækkaði tryggingar-
kostnaður úr 16,5 kr/kg árið 1986 í 2,2 kr/kg árið
2005 og er þá miðað við verðlag hvors árs (mynd
9.9). Lækkun á tryggingarkostnaði á fyrrihluta
tíunda áratugarins er samhliða minnkandi afföllum á
laxi (Lillehaug og Skrudland 2006). Í upphafi þorsk-
eldis má gera ráð fyrir tiltölulega háum tryggingar-
kostnaði á meðan verið er að þróa eldið og ná betri
tökum á rekstrinum. Einnig virðist vera meira um
slysasleppingar í þorskeldi en laxeldi (kafli 5) sem
gætu hækkað tryggingarkostnaðinn. Töluvert hefur
verið um tjón í íslensku sjókvíaeldi (kafli 4) og þess
vegna líklegt að tryggingarkostnaður verði hærri hér
á landi en í Noregi. Einnig er vöxtur minni á Íslandi
og birgðir þurfa því að vera meiri til að hægt sé að
framleiða sama magn. Hér er áætlað að tryggingar-
kostnaður nemi 3,0 kr/kg í Noregi og 3,5 kr/kg á Ís-
landi þegar líða fer fram á næsta áratug.

Launakostnaður

Launakostnaður í norsku laxeldi var 13,8 kr/kg árið
2005 sem er 10% af framleiðslukostnaði (tafla 9.4).
Launakostnaður ákvarðast af launum og afköstum.
Framleiðsla á hvert ársverk var þá tæp 400 tonn í
Noregi (Fiskeridirektorat 2006a). Ennþá eru þorsk-
eldisstöðvar tiltölulega litlar og því takmörkuð tækni-
væðing. Með auknu þorskeldi og stærri stöðvum
munu afköst aukast í samræmi við það sem gerist í
laxeldi. Fleiri þættir hafa einnig áhrif á launakostnað

Mynd 9.8. Samanburður á lífrænum og hagrænum fóður-
stuðli í þorskeldi og laxeldi.

Mynd 9.9. Tryggingarkostnaður í norsku laxeldi á árunum
1986 til 2005. Kostnaður á verðlagi hvers árs (heimild;
Fiskeridirektoratet).
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og má t.d. gera ráð fyrir hærri launakostnaði samfara
auknum afföllum og minni vaxtarhraða. Vaxtarhraði
á eldisþorski er minni á Íslandi en í samkeppnislönd-
unum, meiri birgðir eru af fiski í sjó á hverjum tíma
og því þarf meiri vinnu við hvert tonn sem framleitt
er. Hér er því gert ráð fyrir örlítið hærri launa-
kostnaði á Íslandi vegna minni vaxtarhraða eða 14
kr/kg á móti 13 kr/kg í Noregi.

Afskriftir

Afskriftir í norsku laxeldi árið 2005 voru 8,3 kr/kg
sem er um 6% af framleiðslukostnaði (tafla 9.4). Við
útreikning á afskriftum eru notaðar mismunandi að-
ferðir en haft til viðmiðunar kostnaður við að endur-
nýja sambærilegan búnað. Þannig er t.d. reiknaður
afskriftarkostnaður á fyrirtæki sem hafa verið að
fullu afskrifuð (Fiskeridirektoratet 2006a).
Kostnaður vegna afskrifta ræðst af kaupverði kvía,
báta og annars búnaðar og árlegri afskriftarprósentu.
Reynslutölur úr norsku laxeldi eru að sjókvíaeldis-
stöð sem framleiðir 2.700 tonn kosti 225 milljónir
króna (Engelsen o.fl. 2005). Ef miðað er við 10%
árlegar afskriftir er kostnaðurinn 8,3 kr/kg. Þar sem
aðstæður eru erfiðari til sjókvíaeldis á Íslandi en í
Noregi þarf að fjárfesta í sterkari og dýrari búnaði.
Hægari vöxtur á Íslandi veldur því að það þarf að
hafa meiri birgðir af fiski í sjó á hverjum tíma. Fjár-
festingar þurfa því að vera meira á Íslandi til að ná
sömu framleiðslu og Norðmenn. Hér er gegnið út frá
fjárfestingu upp á 300 milljónir króna og að
kostnaðurinn verði 11,1 kr/kg.

Annar kostnaður

Annar kostnaður í norsku laxeldi er 15,2 kr/kg sem
er 11% af framleiðslukostnaði (tafla 9.4). Hér er um
að ræða kostnað eins og viðhald og stjórnunar-
kostnað. Sum fyrirtækin eru með annan rekstur og
erfitt að aðskilja reksturinn og kann því annar
kostnaður að einhverju leyti að stafa af annarri
atvinnustarfsemi (Fiskeridirektoratet 2006a). Hér er
gengið út frá því að annar kostnaður sé 15 kr/kg bæði
í þorskeldi á Íslandi og í Noregi.

Fjármagnskostnaður

Fjármagnskostnaður í norsku laxeldi árið 2005 er 5,5
kr/kg sem er um 4% af framleiðslukostnaði (tafla
9.4). Á árinu 2005 voru raunvextir lágir í Noregi,
eiginfjárhlutfall um 24% og reksturinn því að mestu
fjármagnaður með lánsfé. Árið 2003 var fjármagns-
kostnaður tiltölulega hár eða 11 kr/kg og var þá eigið
fé aðeins 12% (Fiskeridirektoratet 2006a). Fjár-
magnskostnaður fer eftir raunvöxtum og hlutfalli
lánsfjár, en hér er áætlað að hann sé 8 kr/kg fyrir
þorskeldi í Noregi. Þar sem aðstæður eru metnar
erfiðari til sjókvíaeldis á Íslandi en í samkeppnis-
löndunum þarf að fjárfesta í dýrari búnaði. Hægari
vöxtur veldur því að halda þarf meiri birgðir af fiski
í sjó á hverjum tíma sem þýðir meiri fjárbindingu og

þar með hærri fjármagnskostnað. Hér er áætlað að
fjármagnskostnaður sé 10 kr/kg fyrir þorskeldi á Ís-
landi.

9.4.3 Slátrun og pökkun

Slátrunar- og pökkunarkostnaður í laxeldi

Slátrunar- og pökkunarkostnaður ásamt innanlands-
flutningi nam 23,9 kr/kg árið 2005 í norsku laxeldi
og er þá miðað við óslægðan fisk. Þetta verð er of
lágt þar sem þessi kostnaðarliður er ekki inn í bók-
haldi hjá um 8% fyrirtækjanna sem eru með í úttekt-
inni (Fiskeridirektoratet 2006a). Sé tekið tillit til 11%
rýrnunar við slægingu er kostnaðurinn 26,9 kr/kg
(tafla 9.5). Í annarri úttekt fyrir árið 2005 er þessi
kostnaður 27,5 kr/kg í Noregi, 23,2 kr/kg í Chíle og
29,3 kr/kg í Bretlandi. Í Noregi er laxinn fluttur lif-
andi í brunnbátum í sláturhúsin, en í Chile er laxinum
slátrað í bátum við kvíarnar og fiskurinn fer síðan að
langmestu leyti í flökun í vinnslustöðvar á landi.
Laun eru einnig mun lægri í Chíle sem skýrir lægri
kostnað (Lisbø o.fl. 2007).

Hærri slátrunar- og pökkunarkostnaður í þorsk-
eldi

Gera má ráð fyrir hærri slátrunar- og pökkunar-
kostnaði á eldisþorski en eldislaxi. Slæging á laxi er
vélvædd en ennþá er mest um handslægingu að ræða
fyrir þorsk. Vinna við slægingu er einnig meiri fyrir
þorsk en lax, þar sem tími fer í að aðskilja innyfli
þegar lifur og kynkirtlar eru nýttir til manneldis.
Launakostnaður er því meiri við slægingu á þorski en
laxi. Hér á landi hefur þorskur verið blóðgaður um
borð í bátum við sjókvíar. Fiskurinn er síðan fluttur
beint í vinnslustöð sem er oftast í næsta nágrenni. Í
Noregi virðist vera farin sú leið að slátra eldisþorski í
sérstökum sláturhúsum sem þjóna mörgum sjókvía-
eldisstöðvum á stórum svæðum eins og gert er í lax-
eldi. Kostnaður við flutning að sláturhúsi getur því
verið meiri í Noregi en á Íslandi.

Mun hærra hlutfall af slógi er í þorski en laxi. Í
Noregi hefur hlutfall innyfla mælst að meðaltali um
17% á ókynþroska aleldisþorski og við kynþroska allt
að 35% (Mørkøre 2005). Hér er gengið út frá 20%
þar sem gera má ráð fyrir að hluti af fiskinum sé
slátrað um áramótin þegar kynkirtlar geta verið tölu-
verður hluti af innyflum (kafli 7). Hjá þorski má gera
ráð fyrir hærri slátrunar- og pökkunarkostnaði á
slægðum fiski eða 29,9 kr/kg (23,9 x 1,25) á móti
26,9 kr/kg fyrir lax. Til viðbótar er síðan áætlað um
2,1 kr/kg vegna meiri vinnu við slátrun á þorski og
heildarkostnaðurinn getur þá numið 32 kr/kg.

Umframkostnaður fyrir þorskeldi

Meiri rýrnun og hærri kostnaður við slátrun leiðir af
sér 22-25 kr/kg umframkostnað fyrir þorskeldi í
samanburði við laxeldi (tafla 9.5). Á móti kemur að
gera má ráð fyrir meiri verðmætum úr innyflum
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þorsks en úr laxi. Ef gengið er út frá því að hlutfall
lifrar sé 10% af heildarþyngd þrosks og fyrir hana
fáist 50 kr/kg er það um 5 kr/kg miðað við óslægðan
fisk og 6,25 kr/kg (5 kr/kg x 1,25) miðað við
slægðan fisk. Til viðbótar er hægt að nýta kynkirtla
hluta úr árinu til að auka verðmæti innyfla enn frekar
(sjá kafla 7). Það má því gera ráð fyrir að mismunur-
inn sem rekja má til hærra hlutfalls innyfla og meiri
kostnaðar við slægingu nemi 15-20 kr/kg þegar
miðað er við ókynþroska þorsk.

9.5 Samkeppnishæfni þorskeldis

9.5.1 Þorskveiðar og eldi

Efasemdir um samkeppnishæfni þorskeldis

Því er stundum haldið fram að eldisþorskur muni
aldrei keppa við villtan þorsk þar sem framleiðslu-

kostnaðurinn muni alltaf vera hærri. Meðal-
kostnaður við veiðar ísfisktogara í Noregi er
u.þ.b. 100 kr/kg og getur verið töluvert lægri
þau ár sem mikið veiðist af fiski. Jafnframt
er bent á að aukið þorskeldi muni lækka
markaðsverð á þorski almennt. Það getur því
orðið erfitt fyrir þorskeldi að keppa við
þorskveiðar í framtíðinni (Vassdal 2002a,b).
Þekktur greiningaraðili í norsku laxeldi, Lars
Lisbø hjá fyrirtækinu Kontali Analyse að-
varar við of mikilli bjartsýni og hraðri upp-
byggingu þorskeldis í Noregi. Hann bendir

m.a. á að fyrst þurfi að vinna að lausn fisksjúkdóma-
mála áður en skynsamlegt sé að fara í umfangsmikla
uppbyggingu þorskeldis (www.kyst.no, frétt
26.02.07).

Kostnaður við veiðar þorsks á Íslandi

Kostnaður við botnfiskveiðar á Íslandi var að meðal-
tali 92 kr/kg árið 2003 og 98 kr/kg árið 2004 á verð-
lagi hvors árs (mynd 9.10). Hér er eingöngu um að
ræða ferskfiskveiðar og frystitogarar ekki teknir með
í útreikningana. Inn í þessari upphæð er sölu- og
löndunarkostnaður og kvótaleiga, samtals 11% af
heildarkostnaði árið 2003 og 17% af heildarkostnaði
árið 2004. Hlutfall þorsks í afla er tæp 50%, en annar
afli eru aðrir botnfiskar, krabba- og skeldýr. Hæsta
hlutfall þorsks er í afla báta undir 10 brl. eða um
65%. Kostnaður við veiðar eru mismunandi eftir út-
gerðarflokkum, lægstur hjá ísfisktogurum og hæstur
hjá bátum undir 10 brl. (mynd 9.10). Hærri kostnað
hjá minni bátum má m.a. skýra með hærri aflahlut og
annars launakostnaðar (Hagstofa Íslands 2005, 2006).
Ákveðna fyrirvara verður þó að hafa við þessar
niðurstöður. Hér er t.d. um að ræða kostnað við
botnfiskveiðar almennt, en reikna má með lægri
kostnaði ef eingöngu er um þorskveiðar að ræða.

Mikil hagræðing í fiskveiðum á Íslandi

Afkoma af fiskveiðum hefur verið að batna á síðustu
árum og áratugum. Fiskveiðar voru yfirleitt reknar
með tapi árin 1980-1987. Næstu 15 árin batnaði
reksturinn og var hagnaður af fiskveiðum öll árin. Nú
seinni árin (2003-2005) hefur verið tap eða lítill
hagnaður af rekstrinum (Hagfræðistofnun 2007).
Mikil hagræðing hefur átt sér stað í fiskveiðum á
Íslandi og frá 1980 hefur framlegð aukist jafnt og þétt
og farið úr tæpum 10% upp í tæp 25% árið 2006
(áætluð framlegð). Töluverður munur er þó í fram-
legð á milli ára vegna gengissveiflna (Glitnir 2007).
Hagræðing og bætt afkoma fiskveiða á Íslandi gerir
greinina betur í stakk búna að mæta aukinni sam-
keppni og lækkandi markaðsverði á þorski í framtíð-
inni.

Samkeppnishæfni þorskeldis ræðst ekki eingöngu
af framleiðslukostnaði

Varast skal að fullyrða að þorskeldi muni ekki keppa

Tafla 9.5. Umframkostnaður fyrir þorskeldi í samanburði við lax-
eldi vegna meiri rýrnunar við slægingu og meiri kostnaðar við
slátrun (m.a. byggt á gögnum úr töflu 9.4).

Laxeldi Þorskeldi

Noregur Ísland

Rýrnun við slægingu 17,2 33,8 36,9

Flutningur, slátrun og pökkun 26,9 32,0 32,0

Samtals 44,1 65,8 68,9

Mismunur 0 21,7 24,8

Mynd 9.10. Kostnaður í krónum á kíló við veiðar á botn-
fiski á Íslandi eftir útgerðarflokkum á verðlagi hvers árs
(Byggt á gögnum Hagstofu Íslands 2005, 2006).
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við hefðbundnar þorskveiðar, a.m.k. spá því nokkra
áratugi fram í tímann. Þrátt fyrir að kostnaður við
veiðar sé tiltölulega lágur er ekki hægt að útiloka að
þorskeldi geti orðið samkeppnishæft við veiðar á
þorski á næstu áratugum. Í því sambandi má nefna að
gera má ráð fyrir töluverðri lækkun í framleiðslu-
kostnaði í þorskeldi eins og gerðist í laxeldi (kafli
9.2). Samkeppnishæfni þorskeldis ræðst af fleiri
þáttum en framleiðslukostnaði. Hér er hægt að benda
á þá þróun sem hefur átt sér stað á laxamörkuðum á
síðustu áratugum þar sem eldislax er leiðandi í
markaðsverði, með stöðugra framboð, jafnari gæði,
hærra verð og betra orðspor en villtur kyrrahafslax
(Anderson 2003). Þorskafli hefur farið minnkandi
undanfarin ár og ekki mikillar framleiðsluaukningar
að vænta. Þorskeldi getur aftur á móti leitt til veru-
legrar framleiðsluaukningar og því erfitt að álykta að
annað formið geti ekki keppt við hitt.

Hærra verð fyrir aleldisþorsk

Fram að þessu hefur verið hærra markaðsverð á
ferskum aleldisþorski frá Noregi en villtum þorski
(kafli 8). Leiða má eftirfarandi rök að því að hægt
verði að greiða hærra hráefnisverð fyrir aleldisþorsk
en villtan þorsk í framtíðinni:

1. Meira afhendingaröryggi: Meiri stöðugleiki og
öryggi í framboði á eldisþorski til kaupenda frá
þorskeldi en þorskveiðum þar sem brælur geta
frekar hamlað veiðum í lengri tíma, sérstaklega
yfir vetrarmánuðina.

2. Stjórna framboði: Mun auðveldar er að stjórna
framboði úr þorskeldi og selja þorsk á þeim tíma
sem hæsta verð er greitt.

3. Ferskara hráefni: Betur hægt að stjórna því
magni sem fer í slátrun á hverjum tíma og stýra
betur vinnsluferlinu, en við hefðbundnar fisk-

veiðar.

4. Lengra geymsluþol: Eldisþorskur sem
flakaður er fyrir dauðastirðnun hefur meira
geymsluþol en villtur þorskur sem yfirleitt er
flakaður eftir dauðastirðnun.

5. Verðmætari afurðir: Hærra hlutfall í dýrari
afurðaflokka hjá eldisþorski en villtum þorski.

6. Meiri afköst: Í flakavinnslu eru meiri afköst á
aleldisþorski en villtum þorski. Það þarf ekki að
tína hringorma úr flökum aleldisþorsks og snyrt-
ing er minni vegna meiri ferskleika og gæða.

7. Betri nýting: Eldisþorskur er holdmeiri og
flakanýting betri. Jafnframt er flakið þykkara
sem eykur hlutfall dýrari afurða.

8. Meiri verðmæti úr innyflum: Í þorskeldi er
auðveldara að nýta og gera verðmæti úr inn-
yflum en við hefðbundnar veiðar á þorski.

9. Nýjar afurðir: Engir hringormar í aleldis-
þroski og hentar því betur í hráa fiskrétti.

Til lengri tíma litið má gera ráð fyrir að bæta megi
aleldisþorsk enn frekar. Hugsanlega er hægt að kyn-
bæta fyrir betri nýtingu og hærra hlutfalli dýrari
afurða (hnakkastykki) ásamt öðrum þáttum er skipt
geta máli (sjá kafla 3).

9.5.2 Samkeppnishæfni þorskeldis á Íslandi

Tilraunir í þorskeldi á næstu árum munu leiða í ljós
hver raunverulegur framleiðslukostnaður í þorskeldi
getur orðið og hvort vænta megi arðsemi af rekstr-
inum. Þorskeldi er ennþá á þróunarstigi og það skal
haft í huga að margar forsendur eru ennþá óljósar.
Það er þó ljóst að framleiðslukostnaður á Íslandi,
miðað við núverandi forsendur, muni að öllum
líkindum vera hærri en hjá Norðmönnum (kafli
9.4.2).

Í töflu 9.6 er gerð tilraun til að skilgreina stöðu
íslensks þorskeldis gagnvart Noregi. Taflan sýnir
samkeppnisstöðu okkar og til að lesandinn átti sig á
vægi einstakra þátta er haft til viðmiðunar gróflega
áætlaður framtíðarkostnaður í kr/kg og prósentum og
er þá miðað við heilan óslægðan fisk. Miðað er við
að fiskurinn fari í flakavinnslu og fluttur út sem fersk
afurð.

Seiðaeldi

Líklegt er framleiðslukostnaður muni vera hærri við
framleiðslu þorskseiða á Íslandi en í Noregi. Að vísu
eru möguleikar á Íslandi til framleiðslu á smáum
þorskseiðum (<5g) síst lakari. Hér vegur þyngst að-
gangur að jarðvarma og hreinum jarðsjó. Með sam-
bærilegri þekkingu og færni eigum við að geta fram-
leitt þorskseiði á svipuðu eða lægra verði en hægt er í
Noregi (kafli 2). Aftur á móti er væntanlega dýrara
að framleiða stórseiði á Íslandi. Gera má ráð fyrir því
að hægt verði að setja stórseiði í sjókvíar allt árið í

Tafla 9.6. Samanburður á samkeppnishæfni þorskeldis á Íslandi
og í Noregi. Grænt = Samkeppnishæfni betri eða sambærileg.
Gult = Samkeppnishæfni aðeins lakari. Rautt =
Samkeppnishæfni töluvert lakari. Áætlaðar kostnaðartölur
miðast við kr/kg á óslægðum þorski. Miðað er við að
þorskurinn fari í flakavinnslu, að búið sé að ná fullum tökum á
eldinu og að afurð sé flutt á erlendan markað með skipi.

Ísland Noregur Vægi

Kr/kg %

Seiðaeldi 20 9

Matfiskeldi 130 55

Slátrun 10 4

Vinnsla 50 21

Flutningur 20 9

Markaðssetning 5 2

Samtals 235 100
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Noregi en ekki yfir köldustu vetramánuðina á Íslandi
(sjá mynd 9.11). Betri nýting næst því í norskum
strandeldisstöðvum en þeim íslensku. Til lengri tíma
er einnig hugsanlegt að Norðmenn geti frekar tekið
lítil seiði úr dýru eldisrými seiðaeldisstöðva og flutt
beint út í sjókvíar stóran hluta af árinu þar sem skjól
og sjávarhiti er hagstæðara til eldis seiða. Á Íslandi
þyrfti væntanlega að setja seiðin fyrst í dýrt rými
strandeldisstöðva áður en þau færu í ódýrt rými sjó-
kvíaeldisstöðva (kafli 5). Lægri framleiðslukostnaður
stórseiða í sjókvíum er þó háður því að afföllin verði
ekki mikið hærri en í strandeldi og að góð nýting
verði á eldisrými sjókvíaeldisstöðvarinnar (Sparboe
2005). Fyrst í stað má þó reikna með að tiltölulega
stór seiði verði sett í sjókvíar á meðan sjúkdómar eru
stórt vandamál og verið er að þróa bóluefni (kafli 5).

Matfiskeldi

Erfiðari aðstæður eru til sjókvíaeldis á Íslandi en í
Noregi og þarf því að fjárfesta í sterkari og dýrari
búnaði. Sjávarhiti er jafnframt lægri á Íslandi og

fiskurinn lengri tíma á árinu utan kjörhitastigs vaxtar,
sérstaklega í samanburði við suðurhluta Norður-
Noregs þar sem aðstæður eru einna bestar til þorsk-
eldis í Noregi (mynd 9.11). Vöxtur er því hægari á
Íslandi sem veldur því að það þarf að hafa meiri
birgðir af fiski í sjó á hverjum tíma til að ná sömu
framleiðslu og Norðmenn. Það þarf því að fjárfesta í
fleiri kvíum og öðrum búnaði til að ná sömu fram-
leiðslu á Íslandi. Það leiðir m.a. til meiri afskrifta og
fjármagnskostnaðar. Jafnframt má gera ráð fyrir
meiri launakostnaði vegna lengri eldistíma. Líklegt
er að fóðurkostnaður verði örlítið hærri á Íslandi en í
Noregi. Það er rökstutt með því að fóðurfyrirtækin
eru stærri í Noregi og hafa því meiri möguleika að
framleiða hagkvæmara fóður fyrir þorsk (kafli 5). Á
undanförnum árum og áratugum hefur tjón á fiski og
búnaði verið tíð í sjókvíaeldi á Íslandi (kafli 4). Það
er því hugsanlegt að afföll og tjón á búnaði geti orðið
meiri á Íslandi en í Noregi sem hefur í för með sér
hækkun á öllum kostnaðarliðum. Í Noregi hefur sjó-
kvíaeldi verið í þróun í nokkra áratugi. Mikil þekking
og færni hefur því aflast við rekstur sjókvíaeldis-
stöðva og öll umgjörð fyrir greinina betri en hér á
landi.

Byggt á framangreindum forsendum er áætlað að
framleiðslukostnaður á næsta áratug geti verið um
135 kr/kg í Noregi og tæpar 150 kr/kg á Íslandi (tafla
9.7). Mesti munurinn er í fóður- og fjármagns-
kostnaði ásamt afskriftum. Hér eru að vísu margir
óvissuþættir varðandi forsendur og mun reynslan á
næstu árum skera úr um raunverulegan framleiðslu-
kostnað í Noregi, á Íslandi og öðrum samkeppnis-
löndum.

9.5.3 Fiskvinnsla

Samkeppnishæfari fiskvinnsla á Íslandi

Gerður var samanburður á samkeppnishæfni fisk-
iðnaðar á Íslandi og í Noregi (FCI Team 2005).
Meginniðurstöður voru þær að samkeppnishæfni
fiskiðnaðar á Íslandi væri meiri en í Noregi. Forskot
Íslendinga er einkum að þakka háu tæknistigi og
góðu samstarfi við íslenska framleiðendur fisk-
vinnslubúnaðar. Fjárhagsstaða fyrirtækjanna er sterk
og meiri arðsemi en í norskum fyrirtækjum (FCI
Team 2005). Á Íslandi er meiri þekking og færni við
vinnslu á þorski en í Noregi. Íslendingar hafa forskot
við vinnslu aukaafurða úr þorski (kafli 7).

Samþætting veiða, eldis og vinnslu

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa verið leiðandi í
þróun þorskeldis. Mörg þessara fyrirtækja eru með
fjölþætta starfsemi, veiðar, eldi, vinnslu og markaðs-
setningu. Með þorskeldi er betur hægt að tryggja
stöðugt framboð af ferskum fiski til fiskvinnslu-
stöðvanna. Samlegðaráhrif veiða og vinnslu við
þorskeldi geta því verið umtalsverð (mynd 9.12).

Í Noregi er meiri aðskilnaður á milli hefðbundins

Mynd 9.11. Meðalsjávarhiti í suðurhluta Norður-Noregs
(brotalína) og í Eyjafirði (heil lína) (árin 1999-2005) og
græna skyggða svæðið táknar kjörhitasig 0,5-3 kg þorsks í
matfiskeldi (Gögn frá Hafrannsóknastofnun, Björn
Björnsson o.fl. 2007 og Sparboe 2005).

Tafla 9.7. Helstu skýringar á muni í áætluðum fram-
leiðslukostnaði í Noregi og á Íslandi. Miðað er við
óslægðan fisk tilbúinn til slátrunar.

Noregur Ísland Helstu skýringar

Seiði 18,0 19,0 Dýrari stórseiði

Fóður 70,0 75,0 Dýrara fóður

Tryggingar 3,0 3,5 Lengri eldistími
og meira um tjón

Laun 13,0 14,0 Lengri eldistími

Afskriftir 8,3 11,1 Dýrari eldis-
búnaður

Annar kostnaður 15,0 15,0

Fjármagnskostn. 8,0 10,0 Meiri birgðir af
fiski

Framleiðslukostn. 135,3 147,6
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sjávarútvegs og þorskeldis. Það er þó stefnt að því að
minnsta kosti í sumum tilvikum að samþætta ferlið
allt frá seiðaeldi til markaðssetningar. Í þessu sam-
bandi má nefna Codfarmers, stærsta þorskeldisfyrir-
tæki í Noregi (Anon 2007a,b).

Afurðir úr eldisþorski

Í Noregi hefur fram að þessu því sem næstu allur
eldisþorskur verið fluttur út slægður og hausaður
(kafli 8). Löng hefð er fyrir útflutningi á heilum
ferskum fiski frá Noregi og í því sambandi má nefna
að megnið af eldislaxinum er fluttur út slægður og
pakkaður í frauðplastkassa (Lisbø o.fl. 2007). Í
minnsta kosti sumum tilvikum er hugað að flökun á
eldisþroski og er þar hægt að nefna Codfarmers
(Anon 2007a,b). Á Íslandi var framan af nær ein-
göngu fluttur út heill eldisþorskur, en hlutfall sem fer
í flakavinnslu hefur aukist mikið á síðustu tveimur
árum. Að öllum líkindum fer stærsti hluti eldis-
þorsks í flakavinnslu á þessu ári. Yfirleitt eru
hnakkastykkin flutt út fersk en aðrar afurðir fara í
hefðbundna frystingu.

Átak í Noregi til að jafna framboð á þorski

Einn af styrkleikum sjávarútvegs á Íslandi er að afli
berst mun jafnar að landi en í Noregi (FCI Team
2005). Ætla má að það stafi af mismunandi stjórn-
kerfi fiskveiða í löndunum þar sem íslenska kerfið er
með innibyggðan meiri sveigjnaleika og hagræð-
ingarmöguleika en það norska. Á þessu ári lagði
norska sjávarútvegs- og strandsvæðaráðuneytið fram
stefnumótun til að auka útflutning á ferskum þorski
(Anon 2007c). Markmiðið er:

 stöðugleiki, með auknu og jafnara framboði af
hráefni yfir árið.

 að stuðla að auknum gæðum á hráefni og afurðum
á markaði.

 aukin samvinna innan og á milli fiskeldis og fisk-
veiða.

Stöðugleiki með auknu og jafnara framboði verður
unnið m.a. með því að gera átak í föngun á lifandi
þorski. Þar stefnir norska ríkisstjórnin að því að gefa
heimild til að geyma lifandi þorsk í allt að 12 vikur í
kvíum án fóðrunar, veita fjárfestingastyrki og kvóta-
ívilnanir til þess að auka föngun á þorski til áfram-
eldis. Jafnframt á að gera breytingar á kvótakerfinu
með það að markmiði að jafna framboð af villtum
þorski yfir árið. Einnig eykur stuðningur við upp-
byggingu aleldis stöðuleika í framboði á fersku hrá-
efni til fiskvinnslu í Noregi (Anon 2007c).

Mun forskot íslenskrar fiskvinnslu minnka?

Stöðugra framboð á hráefni til fiskvinnslu í Noregi
mun eflaust auka samkeppnishæfni þeirra. Aðgengi
að lifandi fiski hvort sem um er að ræða villtan þorsk
í áframeldi eða úr aleldi mun tryggja betur háefni til

fiskvinnslustöðva í Noregi. Forskot íslenskra fyrir-
tækja sem að hluta til hefur byggst á stöðugra að-
gengi að hráefni mun því eflaust minnka á næstu
árum sérstaklega ef ekki tekst að byggja upp þorsk-
eldi á Íslandi.

9.5.4 Flutningur

Flutningskostnaður á ferskri afurð

Ísland er í meiri fjarlægð frá markaðssvæðum og því
er flutningskostnaður hærri en í samkeppnislönd-
unum (kafli 8). Í töflu 9.8 er yfirlit yfir flutnings-
kostnað á ferskum fiski með bíl og/eða flugi frá
Noregi og Skotlandi. Flutningskostnaður til Frakk-
lands og Spánar er 20-30 kr/kg (tafla 9.8). Frá Ís-
landi kostar rúmar 40 kr/kg að koma afurðum með
skipi og bíl til meginlands Evrópu en kostnaðurinn er
mun hærri með flugi (kafli 8). Flutningskostnaður
með flugi frá Noregi til austurstrandar Bandaríkjanna
er um 150 kr/kg og 120 kr/kg frá Skotlandi (tafla
9.8). Hér ættu Íslendingar að vera samkeppnishæfari
þar sem flutningsleiðin er styttri frá Íslandi til austur-
strandar Bandaríkjanna.

Dregið úr flutningskostnaði með að flaka afurð

Bæði Norðmenn og Skotar selja megnið af sínum
laxi til Evrópusambandsins, flutningsleið er tiltölu-
lega stutt og kostnaður við að koma afurð á markað
ekki mikill. Þessar tvö lönd hafa farið þá leið að
flytja mest út ferskan heilan lax og er hlutfallið 85% í
Noregi og 80% í Skotlandi. Chíle er aftur á móti í

Mynd 9.12. Mismunandi leiðir til að tryggja jafnt framboð
af þorski til fiskvinnslustöðva.

Tafla 9.8. Flutningskostnaður á ferskum fiski (NOK/kg)
með bíl og flugi frá Noregi og Skotlandi (Lisbø o.fl.
2007).

Frá/til Frakk-
land/
Spánn

Moskva USA,
austur-
strönd

Tokyo

Þrándheim 3 3 15 20

Glasgow 2 4 12 20
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mun meiri fjarlægð frá Evrópumarkaði og öðrum
markaðssvæðum og hefur því farið aðra leið og sett
um 90% af laxinum í flakavinnslu (Lisbø o.fl. 2007).
Með þessu móti hefur þeim tekist að draga úr útfluttu
magni og einnig vegur flutningskostnaðurinn hlut-
fallslega minna eftir því sem markaðsverð afurðar-
innar er hærra. Þetta er sú leið sem e.t.v. Mun henta
best íslensku þorskeldi.

Aukið geymsluþol afurða, lækkun á flutnings-
kostnaði

Hægt er að auka geymsluþol s.s. með að frysta og
salta eldisþorsk. Þá gefst möguleiki á að flytja
afurðina í miklu magni með skipum og draga þannig
verulega úr flutningskostnaði. Hér er gott dæmi út-
flutningur á laxi frá Chile, en þar er um 50% af lax-
inum frosinn þegar hann er fluttur út. Með því að
flytja afurðina frosna með skipi í staðin fyrir ferska
afurð í flugi, lækkar flutningskostnaður úr 150 kr/kg

til Evrópu og 90 kr/kg til Bandaríkjanna í um
20 kr/kg. Aftur á móti er flutningur á ferskum
og frosnum afurðum að mestu með bíl bæði frá
Noregi og Skotlandi og flutningskostnaður því
sá sami (Lisbø o.fl. 2007). Meiri vinnsla á
eldisþorski og aukið geymsluþol s.s. með fryst-
ingu og söltun mun lækka flutningskostnað og
stuðla að svipuðum flutningskostnaði frá
Noregi og Íslandi.

Þróun í skipaflutningum – ný ógnun?

Þróun flutnings á ferskum fiski með hraðflutn-
ingaskipum yfir opin úthöf gjörbreytir ekki
aðeins möguleikum Íslendinga heldur margra
annarra landa (kafli 8). Stytting á flutningstíma
með skipum og aukið geymsluþol á ferskum
afurðum mun eflaust bæta samkeppnishæfni
Íslendinga gagnvart Norðmönnum. Aftur á
móti geta hraðflutningar með skipum skapað ný
tækifæri fyrir þróunarlönd. Með styttingu á
flutningstíma getur skapast möguleiki fyrir
þróunarlönd í Suður-Ameríku og Afríku að
koma ferskum fiski á samkeppnishæfu verði til
Vestur-Evrópu og Bandaríkjanna.

9.5.5 Markaðssetning

Aukið framboð, lægra verð

Þegar lítið framboð er á markaði er verð tiltölulega
hátt. Með auknu framboði og lækkandi framleiðslu-
kostnaði lækkar markaðsverð. Gott dæmi er þróunin
í norsku laxeldi en þar jókst framleiðslan úr um
45.000 tonnum árið 1986 í um 510.000 tonn árið
2003. Á sama tíma lækkar framleiðslukostnaður úr
647 kr/kg í 167 kr/kg á verðlagi ársins 2003. Lækkun
á markaðsverði fylgdi með, en hagnaður varð þó af
rekstrinum flest árin (mynd 9.13).

Inn á óhagkvæmari markaði með auknu framboði

Í upphafi þorskeldis eru stórir markaðir fyrir ferskan
þorsk sem jafnframt greiða hæstu verðin. Samdráttur
í þorskveiðum hefur valdið skorti á þorskafurðum á
markaði og gefið tækifæri til sóknar við markaðssetn-
ingu eldisþorsks. Með auknu framboði er hætta á að
ferskfiskmarkaðir mettist og leita verður inn á önnur
markaðssvæði s.s. frystar og saltaðar afurðir (mynd
9.14). Til lengri tíma litið mun skilaverð til framleið-
enda líklega lækka bæði vegna aukins framboðs og
að eldisþorskur fari í meira mæli inn á markaðssvæði
sem greiða lægra verð fyrir afurðirnar.

Íslendingar sterkari í markaðssetningu en Norð-
menn

Gerður var samanburður á samkeppnishæfni
markaðssetningar sjávarafurða frá Íslandi og Noregi
árin 2004-2005 (FCI Team 2005). Meginniðurstöður
voru þær að samkeppnishæfni við markaðssetningu
sjávarafurða frá Íslandi væri aðeins betri en í Noregi.
Íslendingar hafa sterka stöðu á stærstu mörkuðunum

Mynd 9.14. Hugsanleg þróun á afurðasamsetningu úr
eldisþroski með aukinni framleiðslu.
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Mynd 9.13. Framleiðsla, verð á laxi og framleiðslukostnaður í
Noregi árin 1986-2003 á verðalagi ársins 2003 (Thomesen 2006;
Fiskeridirektoratet).
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fyrir bolfisk og eiga stærri og öflugri fisksölufyrir-
tæki með starfsemi erlendis og eru jafnframt í meiri
nánd við kaupendur. Styrkleiki íslensks sjávarútvegs
er jafnframt sá að við erum betri í framleiðslu á
virðisaukaafurðum og í meiri samvinnu við dreifi-
aðila á markaði. Aftur á móti eru Norðmenn sterkari
í almennri markaðssetningu (generic marketing).

Að skapa sér sérstöðu á markaði

Þó framleiðslukostnaður sé mjög mikilvægur fyrir
afkomu fyrirtækja skipta aðrir þættir einnig máli. Í
því sambandi má nefna aðgengi að markaðssvæðum
en þar hafa Skotar töluvert forskot fram yfir Norð-
menn og Chíle við markaðssetningu á laxi í Evrópu-
sambandinu. Skotland eða Bretland er í Evrópusam-
bandinu og hefur því óhindraðan aðgang að öllum
markaðssvæðum innan sambandsins. Norðmenn hafa
orðið ítrekað fyrir refsiaðgerðum frá Evrópusam-
bandinu og einnig í Bandaríkjunum og aðgengi
þeirra að laxamörkuðum eru almennt lakari en
Chílemanna. Bent er á þann möguleika að útflutn-
ingur á nýjum tegundum frá Noregi geti orðið fyrir
barðinu á sömu verndunaraðgerðum eins og útflutn-
ingur á laxi til Evrópusambandsins og hugsanlega
einnig á Bandaríkjamarkaði (Lisbø o.fl. 2007).
Annað gott dæmi um verndunaraðgerðir eru hömlur
á innflutningi á vatnasteinbíti frá Víetnam inn á
Bandaríkjamarkað til varnar eldi á kanalgrana (Tung
o.fl. 2004).

Samkeppni við hvítfiskeldistegundir

Eldisþorskur er ekki eingöngu í samkeppni við
villtan þorsk eða aðrar villtar hvítfisktegundir. Fjöldi
tegunda sem eru í eldi í heiminum eru með hvítt eða
ljóst hold og geta því hugsanlega veitt eldisþorski
verðuga samkeppni á mörkuðum. Framleiðslu-
kostnaður þessara tegunda er töluvert lægri en hjá
eldisþorski (kafli 9.2). Það sem ferskfiskmörkuðum
fyrir þorsk í Evrópu og Bandaríkjunum er helst til
varnar er fjarlægðarvernd. Þ.e.a.s. nú er eldi þessara
tegunda í það mikilli fjarlægð að mjög kostnaðar-
samt er að koma afurðunum á samkeppnishæfu verði
á markaði í Evrópu og Bandaríkjunum. Aftur á móti
geta sumar afurðir úr hvítfiskeldistegundum s.s.
frystar, veitt eldisþorski verðuga samkeppni (kafli 8).
Hér er helst að nefna vatnasteinbít, en innflutningur
af honum til Evrópu hefur aukist mikið á síðust
árum. Talið er að vatnasteinbítur muni fyrst í stað
veita ódýrum afurðum mesta samkeppni (Egeness
2007).

9.6 SVÓT – samantekt

9.6.1 Styrkleikar

Á myndum 9.15 og 9.16 er yfirlit yfir megin niður-
stöður SVÓT-greiningar í fyrri köflum. Til frekari
skýringa er vísað í kafla 2-8. Á myndunum er merkt

með grænu þar sem við erum taldir standa jafnfætis
eða betur en Norðmenn, gult þá er okkar staða aðeins
lakari og rautt sem þýðir að samkeppnishæfni sé tölu-
vert lakari.

Góðar aðstæður til seiðaeldis og framarlega í kyn-
bótum

Styrkleiki þorskseiðaeldis á Íslandi er góð aðstaða til
eldisins, aðgengi að jarðhita og hreinum jarðsjó og
þannig hægt að skapa kjöraðstæður fyrir fiskinn.
Söfnun á grunnstofni hófst á Íslandi árið 2003 og
eiginlegar kynbætur hófust árið 2006. Íslendingar eru
nú komnir lengra í kynbótastarfinu en flest sam-
keppnislöndin, nema hugsanlega Norðmenn.

Nægilegt rými sem skortur er á hjá samkeppnis-
löndum

Styrkleiki þorskeldis á Íslandi er nægilegt rými í
fjörðum til að byggja upp umfangsmikið eldi. Í sam-
keppnislöndum er rými til eldis í sjókvíum víða orðið
takmarkað og oft mikil samkeppni við aðrar atvinnu-
greinar um afnot af fjörðum og öðrum svæðum sem
henta til fiskeldis.

Minni tíðni sjúkdóma á Íslandi

Ef tekið er mið af meiri tíðni smitsjúkdóma í
norskum eldisþorski en íslenskum þá mætti álykta að
umhverfisaðstæður til þorskeldis væru betri hér á
landi. Aðstæður til þorskeldis í Noregi eru þó mis-
munandi eftir landshlutum og er það einkum í land-
inu sunnanverðu þar sem sjávarhiti er of hár á
sumrin sem veldur miklum afföllum á fiski. Með
flutningi á eldinu norðar í kaldari sjó og við þróun
bóluefna gegn helstu sjúkdómum kann þetta forskot
okkar að minnka.

Við erum framarlega í fiskvinnslu og markaðs-
setningu

Íslendingar standa betur að vígi en Norðmenn í fisk-
vinnslu og markaðssetningu. Styrkleiki íslensks
sjávarútvegs er m.a. sá að við erum betri í framleiðslu
á virðisaukaafurðum og í meiri nánd við kaupendur
(FCI Team 2005). Styrkur okkar í fiskvinnslu og
markaðssetningu mun nýtast vel við uppbyggingu
þorskeldis á Íslandi.

9.6.2 Veikleikar

Hár framleiðslukostnaður á seiðum í dag

Á Íslandi hefur aðeins verið ein seiðastöð fram að
þessu en til samanburðar eru 12 stöðvar í Noregi. Þar
njóta seiðastöðvar hagkvæmni stærðarinnar og
meðan svo er má reikna með því að framleiðslu-
kostnaður verði hærri á Íslandi. Einnig má gera ráð
fyrir því að strandeldisstöðvar sem framleiða stór-
seiði á Íslandi nýtist verr en í Noregi vegna takmark-
ana við útsetningu seiða yfir köldustu vetramánuðina.
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Mynd 9.15. Helstu styrkleikar og veikleikar í þorskeldi á Íslandi. Grænt = Staða okkar betri eða sambærileg og í Noregi.
Gult = Samkeppnishæfni aðeins lakari en í Noregi. Rautt = Samkeppnishæfni töluvert lakari en í Noregi.

Takmarkaðir fjármunir til kynbóta

Kynbætur eru ein meginforsendan fyrir því að hægt
verði að byggja upp samkeppnishæft þorskeldi á Ís-
landi. Mun meira fjármagn er lagt í kynbætur og
erfðatækni í Noregi sem getur gefið þeim ákveðið
forskot ef það tekst að nýta vel þá fjármuni sem eru
til ráðstöfunar.

Erfiðari aðstæður til sjókvíaeldis

Veikleikar sjókvíaeldis eru einkum að Ísland er á
jaðarsvæði og umhverfisaðstæður erfiðar. Það veldur
meira álagi á búnað og auknar líkur á tjóni þegar
notuð er sambærileg eldistækni og í samkeppnis-
löndum. Reynsla af rekstri sjókvíaeldisstöðva og
þekking á umhverfisaðstæðum er minni hér á landi,
enda hefur sjókvíaeldi verið stundað í styttri tíma en
í samkeppnislöndum. Í Noregi hefur sjókvíaeldi
verið í þróun í nokkra áratugi samfara uppbyggingu í
laxeldi. Öll grunngerð fyrir greinina er mun þróaðri í
Noregi, öflugar rannsóknastofnanir, stjórnsýsla, heil-
brigðiseftirlit og fjöldi fyrirtækja sem sjá um að
þjónusta greinina.

Hærri framleiðslukostnaður í matfiskeldi á Ís-
landi

Lengri vaxtartími við norðanvert Ísland en í Noregi
leiðir af sér hærri framleiðslukostnað. Fóður-
kostnaður er stærsti einstaki kostnaðarliðurinn við
framleiðslu á þorski. Í Noregi eru fóðurfyrirtæki mun
stærri og öflugri til að stunda R&Þ en fyrirtæki hér
landi. Þau hafa meiri möguleika að framleiða hag-
kvæmara fóður sem uppfyllir betur næringarþarfir
þorsksins en lítil fóðurfyrirtæki á Íslandi.

Mikill flutningskostnaður

Í samanburði á samkeppnishæfni sjávarútvegs á
Íslandi og í Noregi kom fram að Norðmenn eru feti
framar í hagstjórn og aðbúnaði fyrirtækja. Það
skýrist fyrst og fremst af háum flutningskostnaði
afurða hér í samanburði við Noreg og sterkri stöðu

íslensku krónunnar (FCI Team 2005). Varðandi út-
flutning á ferskum afurðum getur verið töluverður
munur á flutningskostnaði okkur í óhag.

9.6.3 Ógnanir

Framfarir í erfðatækni

Mikil vinna er lögð í R&Þ starf innan erfðatækni í
samkeppnislöndum. Í Noregi og Kanada hafa miklir
fjármunir verið settir í erfðatæknirannsóknir og ef vel
tekst til er hætta á að það takist að framleiða eldis-
þorsk sem er betur aðlagaður til eldis en íslenski
eldisþorskurinn.

Tímabundin kólnun getur valdið auknu tjóni

Tjón hafa verið tíð í íslensku sjókvíaeldi þó það hafi
dregið úr þeim á síðustu árum m.a. vegna hagstæðari
umhverfisaðstæðna. Neikvæðar breytingar á veður-
fari geta haft mjög slæmar afleiðingar fyrir greinina.
Almennt er þó spáð hlýnun á næstu árum en ekki er
hægt að útiloka tímabundna kólnun á Íslandi.

Tekst að þróa eldi á smáum seiðum í sjókvíum?

Til lengri tíma er hugsanlegt að það verði dýrara að
framleiða stórseiði á Íslandi. Það kemur til af því að
Norðmenn geta mun frekar tekið lítil seiði úr dýru
eldisrými seiðaeldisstöðva og flutt yfir í sjókvíar
stóran hluta af árinu þar sem skjól og sjávarhiti er
hagstætt til eldis seiða. Eins og staðan er í dag draga
sjúkdómavandamál í eldinu úr áhuga manna í Noregi
að setja út smá seiði í sjókvíar, en líklegt er að það
geti breyst með tilkomu bóluefna í framtíðinni.

Þekkingarskortur innan fisksjúkdóma er ógnun

Þekking á ónæmiskerfi þorsks er takmörkuð og
einnig skortir bóluefni gegn helstu sjúkdómum. Með
hliðsjón af reynslu á eldi annarra tegunda, er rétt að
gera ráð fyrir því að sjúkdómar í þorski skjóti upp
kollinum eftir því sem eldið er stundað víðar, lengur
og umfang þess eykst. Reynslan úr laxeldi sýnir að
fisksjúkdómar geta valdið verulegu fjárhagslegu
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Klakfiskur
(kynbætur)

Seiðaeldi
(< 5 g)

Stórseiða-
eldi

(5-200 g)
Matfiskeldi

Slátrun,
pökkun og

vinnsla

Flutningur
og markaðs-

setning

Styrkleikar

Veikleikar

Minna lagt í
kynbætur á
Íslandi en í
Noregi.

Hafnar eru
kynbætur á
þorski á Íslandi.

Betri aðstæður til
seiðaeldis á
Íslandi en sam-
keppnislöndum.

Norðmenn eru
með stærri og
hagkvæmari
seiðaeldisstöðvar.

Íslendingar eru
sterkari í markaðs-
setningu sjávar-
afurða en
Norðmenn.

Betri aðstæður til
framleiðslu stór-
seiða í strandeldi á
Íslandi en Noregi
vegna aðgengi að
jarðvarma.

Almennt erfiðari
aðstæður til sjókvía-
eldis á Íslandi en í
Noregi. Jafnframt er
þekking og færni við
rekstur sjókvía-
eldisstöðva minni.

Í Noregi eru meiri
líkur á að sjávar-
hiti verði of hár
en á Íslandi með
þeim afleiðingum
að afföll aukast.

Betri aðstaða til
slátrunar á
eldisfiski í Noregi.

Meiri þekking og
færni við vinnslu á
þorski á Íslandi en í
Noregi.

Hærri flutnings-
kostnaður á afurð
frá Íslandi en
Noregi.

Norðmenn geta
nýtt strandeldis-
stöðvarnar betur
þar sem þeir geta
sett seiði í sjókvíar
stærstan hluta
ársins.
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Mynd 9.16. Helstu ógnanir og tækifæri í þorskeldi á Íslandi. Grænt = Staða okkar betri eða sambærileg og í Noregi. Gult =
Samkeppnishæfni aðeins lakari en í Noregi. Rautt = Samkeppnishæfni töluvert lakari en í Noregi.

tjóni, en tekist hefur að draga mikið úr afföllum með
bólusetningu gegn helstu sjúkdómum. Skortur á
bóluefnum fyrir þorsk mun hamla uppbyggingu
þorskeldis.

Bætt meðhöndlun á villtum þorski

Meðhöndlun á villtum þroski er oft ábótavant og
bætt meðhöndlun á honum gæti dregið úr forskoti
eldisþorsks í ferskleika. Meira fjármagni er varið til
R&Þ í Noregi og gæti það til lengri tíma dregið úr
samkeppnishæfni fiskiðnaðar á Íslandi.

Aukið framboð á þorski, lægra verð

Aukin veiði á þorski og öðrum staðkvæmd-
artegundum getur lækkað markaðsverð á eldisþorski.
E.t.v. er mesta ógnunin hröð uppbygging í þorskeldi
og að ekki takist að byggja nægilega hratt upp fersk-
fiskmarkaði sem greiða hæsta verð fyrir afurð. Það
myndi hafa þær afleiðingar að snemma í þróun
þorskeldis þyrfti að selja eldisþorsk á markaði sem
greiða tiltölulega lág verð.

9.6.4 Tækifæri

Framleiða seiði allt árið og auka kynbótafram-
farir

Á Íslandi eru allar forsendur fyrir því að byggja upp
seiðaframleiðslu fyrir íslenskt þorskeldi í stórum
skala. Framleiða þarf seiði árið um kring til að ná
betri nýtingu og lægri framleiðslukostnaði í seiða-
framleiðslu. Umfangsmikið stórseiðaeldi í strand-
eldisstöðvum sem gæti tekið við þorskseiðum allt
árið er í raun algjör forsenda þess að hægt verði að
bjóða upp á þorskseiði á samkeppnishæfu verði á
Íslandi. Í kynbótum eru tækifærin að auka kynbóta-
framfarir fram yfir það sem gerist í Noregi eða í
öðrum samkeppnislöndum.

Verkefni að vinna í sjókvíaeldi

Í matfiskeldi felast tækifærin fyrst og fremst í að
þróa samkeppnishæft sjókvíaeldi við þær erfiðu um-
hverfisaðstæður sem eru hér við land. Á síðustu ára-
tugum hefur verið aflað reynslu og þekkingar í

rekstri sjókvíaeldisstöðva. Hvernig okkur tekst að
nýta þessa reynslu, auka þekkingu á umhverfisað-
stæðum með R&Þ starfi, aðlaga eldistækni betur að
aðstæðum, mun ráða miklu um hvort hægt verður að
byggja upp samkeppnishæft þorskeldi á Íslandi.

Framleiðsla á stórseiðum og stórum eldisþorski

Eitt af tækifærunum er að framleiða stórseiði til að
minnka áhrif óhagstæðs sjávarhita á vöxt þorsks á
Íslandi. Framleiðsla á stórum eldisþorski gæti hentað
betur á Íslandi en í samkeppnislöndum þar sem
sjávarhiti er hærri. Það verður þó vart raunhæfur
kostur fyrr en búið er að leysa kynþroskavandamálið.

Þróun bóluefna mikilvæg

Tækifærin eru í því m.a. að auka þekkingu á helstu
sjúkdómavöldum svo og að efla forvarnir til þess að
draga úr afföllum í eldinu. Enn er of lítið vitað um
það við hvers konar sjúkdóma helst þarf að kljást í
þorskeldi framtíðar og kann munur að verða á milli
svæða. Mikilvægustu forvarnirnar eru þróun á bólu-
efnum fyrir þorskeldi.

Mörg tækifæri við vinnslu og markaðssetningu

Í upphafi þorskeldis eru stórir markaðir af ferskum,
söltuðum og frystum þorskafurðum. Samdráttur í
þorskveiðum hefur valdið skorti á þorskafurðum á
markaði sem gefur tækifæri til sóknar við markaðs-
setningu eldisþorsks. Tækifæri felast jafnframt í því
að markaðssetja aleldisþorsk sem afurð án hring-
orma. Hægt er að slátra þegar eftirspurn er eftir
ferskum fiski og verð hæst, vinna hann fyrir dauða-
stirðnun og skila ferskari afurð á markað en almennt
er hægt að gera með villtan þorsk.

Lækkun á flutningskostnaði

Flutningskostnaður er hærri á ferskum afurðum frá
Íslandi til markaðslanda en hjá samkeppnislöndum.
Okkar tækifæri eru að flytja út fersk flök/flakabita til
að draga úr flutningskostnaði. Til að tryggja betur
samkeppnishæfni útflutnings á ferskum afurðum frá
Íslandi er hægt að þróa flutning með hraðflutninga-
skipum til að stytta afhendingartíma og til að tryggja
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Ógnanir

Miklar framfarir
í erfðatækni hjá
samkeppnis-
löndum.

Hraða
kynbótafram-
förum.

Framleiða
þorskseiði skv.
eftirspurn.

Lægri framleiðslu-
kostnaður í stórum
seiðaeldisstöðvum
samkeppnislanda.

Lækkun á
flutnings-
kostnaði.

Að samkeppnis-
aðilum takist að
þróa eldi á smáum
seiðum í sjókvíum.

Framleiða stór-
seiði í strandeldi
til að minnka áhrif
óhagstæðs sjávar-
hita á vöxt þorsks
hér á landi.

Tímabundin kólnun
sem gæti valdið
auknu tjóna á
búnaði og fiski.

Framleiða stóran
eldisþorsk þegar
búið er að leysa
kynþroskavanda-
málið.

Miklir möguleikar
í vinnslu ferskra
afurða og innyfla.

Aukin framleiðsla á
eldisþorski í
samkeppnis-
löndum.

Betri meðhöndlun
á villtum þorski
gæti dregið úr
forskoti eldis-
þorsks í ferskleika.
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betri gæði ferskra afurða á markaði.

9.7 Lokaorð

Byggja skal á traustum grunni

Það hefur einkennt þróun fiskeldis á síðustu ára-
tugum að farið hefur verið út í umfangsmikið eldi án
mikils undirbúnings. Staðreyndin er sú að flestar, ef
ekki allar tilraunir til uppbyggingar fiskeldis á Ís-
landi hafa mistekist og verulegir fjármunir tapast.
Þannig getur einnig farið fyrir þorskeldi á Íslandi ef
skynsemin fær ekki að ráð ferð. Í ræðu sjávarútvegs-
ráherra frá 27. september 2007 kom eftirfarandi
fram: ,,Við erum nú á þessum tímapunkti stödd á eins
konar þröskuldi hvað þorskeldið áhrærir. Við
þurfum að taka ákvarðanir um framtíðina og hvert
skuli stefna. Þrotlaus, kostnaðarsöm og þolinmóð
vinna er að baki. Við höfum lært mikið og nú er
komið að því að taka skrefin fram á við. Þótt öllum
spurningunum hafi ekki verið svarað vitum við að
það felast miklir möguleikar í þorskeldinu; mögu-
leikar sem ég er ekki einn um að binda miklar vonir
við. En gáum að okkur. Mér finnst ég skynja núna
dálítið svipaða umræðu um þorskeldið og í árdaga
þeirrar atvinnustarfsemi. Gullgrafarastemninguna.
Hún á lítinn rétt á sér“.

Hvað hefur breyst?

Íslendingar hafa fylgst með þróun sjókvíaeldis hjá
nágrannalöndum á undanförnum áratugum og
undrast velgengni þeirra á sama tíma og lítið hefur
gegnið að byggja upp sambærilegt eldi hér á landi. Á
Íslandi eru erfiðar umhverfisaðstæður og hafa tjón í
eldinu verið tíð, sérstaklega á fyrstu áratugum sjó-
kvíaeldis. Miklir erfiðleikar hafa verið í greininni og
mikill fjöldi þeirra fyrirtækja sem hafa hafið rekstur
hefur hætt eftir tiltölulega stuttan tíma. Það má því
velta þeirri spurningu fyrir sér hvað hafi breyst og
hvort í raun og veru sjókvíaeldi við strendur landsins
geti orðið samkeppnishæft við sjókvíaeldi annarra
landa í Norður-Atlantshafi. Á síðustu árum hafa
nokkrar mikilvægar forsendur breyst, en þær eru:

 Eldi á þorski er hafið, en tegundin virðist betur
aðlöguð að umhverfisaðstæður á Íslandi en lax
sem hefur verið ráðandi tegund í sjókvíaeldi.

 Þekking á umhverfisaðstæðum hefur aukist mikið
með rekstri sjókvíaeldisstöðva allt í kringum
landið á undanförnum áratugum.

 Mikil þróun hefur átt sér stað í búnaði til sjókvía-
eldis og er hann nú mun sterkari og betur að-
lagaður aðstæðum hér á landi.

 Veðurfar virðist vera að hlýna og spáð er hlýnun
á næstu áratugum.

Mikilvægt að miða við framleiðslukostnað

Í dag, við upphaf þorskeldis, er markaðsverð á þorski

í sögulegu hámarki en þrátt fyrir það er framleiðslu-
kostnaður of hár. Það þarf því að ná góðum tökum á
eldinu til að eiga möguleika á hagnaði. Einnig má
vænta þess að með aukinni framleiðslu á eldisþorski
muni markaðsverð almennt lækka, bæði á eldisfiski
sem og villtum þorski. Þegar upp er staðið er það
framleiðslukostnaðurinn sem ræður mestu um sam-
keppnishæfni sambærilegra afurða á markaði og þau
lönd sem geta framleitt eldisþorsk á lægsta verði
standa best að vígi. Það hefur oft verið tilhneiging hjá
forsvarsmönnum fiskeldisfyrirtækja að reikna fram-
tíðarhagnað út frá markaðsverði á hverjum tíma.
Markaðsverð gefur eingöngu vísbendingu um tekju-
von til skamms tíma, en er ekki mælikvarði á arðsemi
þegar til lengri tíma er litið.

Stækkum eldið í áföngum

Það hefur verið tilhneiging að fara út í umfangsmikið
eldi strax í upphafi við þróun nýrra eldistegunda eða
eldisaðferða hér á landi. Oft hefur verið haft til við-
miðunar niðurstöður viðskiptaáætlana um að eini
möguleikinn á hagnaði sé að byggja strax upp um-
fangsmikið eldi. Afleiðingin hefur oft verið sú að
miklir fjármunir hafa tapast. Hér er mælt með að
þorskeldi verði stækkað í áföngum á meðan verið er
að afla þekkingar á umhverfisaðstæðum, byggja upp
færni starfsmanna og leggja mat á samkeppnishæfni.
Jafnframt eru ennþá eftir óleyst fjöldi viðfangsefna
s.s. þróun bóluefnis og að leysa kynþroskavanda-
málið áður en farið er í stórfellda uppbyggingu
þorskeldis.

Höfum við einhverja möguleika?

Það er ljóst að þegar eingöngu er skoðað matfiskeldi
á þorski eru samkeppnisstað okkar lakari en t.d.
Norðmanna. Á það hefur verið bent að þegar arðsemi
þorskeldis er metin þurfi einnig að meta samlegðar-
áhrif veiða, eldis, vinnslu og markaðssetningar og í
þeirri heildarmynd gæti þorskeldi verið áhugavert
fyrir sjávarútvegsfyrirtæki. Þó að þorskeldi eitt og sér
sé ekki alltaf arðbært geti það verið hagkvæmt þar
sem það getur styrkt aðra þætti í rekstri fyrirtækisins.
Tilraunareldi á næstu árum mun svara þeirri spurn-
ingu hvort þorskeldi á Íslandi geti orðið samkeppnis-
hæft.
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