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Almennt jákvæð þróun
Árið 2011 reyndist taktfast
og nokkuð fyrirséð
framhald af árinu á undan
sem einkenndist bæði af
bjartsýni og framkvæmda-
gleði, ekki síst í eldi lax og
bleikju. Flest áform um
nýliðun og aukin umsvif í
greininni reyndust að mestu
raunsæ og gengu eftir eins
og lagt var upp með. Af-
kastageta eldri fyrirtækja
hefur auk þess aukist í
mörgum tilfellum sem án
efa mun skila sér í hærri
framleiðslutölum strax á
næstu misserum. Þá má
einnig bæta því við að eitt
stærsta eldisfyrirtæki á
heimsvísu er vel á veg
komið með að skipuleggja
og reisa hér seiða- og
áframeldi á senegalflúru.

Ekki allt jákvætt
Þessi uppgangur á þó alls
ekki við um allar eldis-
tegundir og segja má að

Logo styrktar-
aðila

Logo styrktar-
aðila

dregið hafi úr áhuga á t.d.
þorskeldi. Þá lagðist af öll
framleiðsla á lúðuseiðum
þegar Fiskey fór í þrot
síðastliðið haust og allt
stefnir í að tveggja áratuga
lúðueldi heyri sögunni til.

Markaðsmál
Markaðsmál þróuðust
stórlega til hins verra allt
árið 2011 og var t.d. kílóa-
verð á laxi komið í um 400
kr. í lok ársins miðað við
yfir 700 kr. við upphaf árs,
en hæstu hæðum náði
verðið um mitt ár 2010
þegar kílóaverð á sláturlaxi
var yfir 900 kr.

Sjúkdómastaða
Sjúkdómastaða landsins
hefur ekkert breyst á milli
ára og er áfram óhemju
sterk, ekki síst er varðar
alvarlega veirusjúkdóma.
Þessi staða er mikil hvatn-
ing fyrir innlenda kynbóta-
starfsemi og er efniviður
eftirsóttur víða erlendis til
áframeldis. Hefur þetta m.a.
leitt til þess að erlend
kynbótafyrirtæki renna hýru
auga hingað til lands með
það fyrir augum að hefja

framleiðslu á laxa-
hrognum til útflutnings.

Aukning í framleiðslu
Hlutfallsleg aukning í
framleiðslu á milli ára
hefur orðið hvað mest í
eldi bleikju og regnboga
en segja má að laxinn eigi
nokkuð inni því töluvert
var til af sláturklárum laxi
í lok ársins. Aðrar
tegundir hafa gefið eftir
og eru jafnvel á leiðinni
út, á meðan nýrri tegund,
beitarfiski (tilapia), var
slátrað í fyrsta sinn til
manneldis hér á landi á
liðnu ári. Alls var slátrað
5.263 tonnum af eldisfiski
árið 2011 og uppskera
kræklings var um 46 tonn.

Á döfinni

Sjávarútvegsráðstefnan 8.-9. nóvember 2012

Slóð: www.mast.is/Uploads/document/Skyrslur/

ArsskyrslaDyralaeknisFisksjukdoma2011.pdf

Árskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma

Gísli Jónsson, dýralæknir

fisksjúkdóma

Fiskeldismaðurinn Svein-

björn Oddsson
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Fiskistofa hefur nú birt yfirlit yfir öll gildandi
rekstrarleyfi sem gefin hafa verið út af stofnunni.
Samtals hafa verið gefin út rúm 50 rekstrarleyfi, flest
á Vestfjörðum. Á Vestfjörðum og Vesturlandi hafa
verið gefin út 22 rekstrarleyfi flest til eldis á laxi,
þorski og kræklingi. Á Norðurlandi hafa verið gefin
út 10 rekstrarleyfi, mest til bleikjueldis og kræklinga-
ræktar. Á Austfjörðum hefur Fiskistofa gefið út 7
rekstrarleyfi mest til kræklingaræktar og þorskeldis.
Á Suðurnesi og Suðurlandi er búið að úthluta 14
rekstrarleyfum mest til bleikju– og laxeldis. Slóð: www.fiskistofa.is/fiskeldi/rekstrarleyfi-fiskeldis/

Nú hafa verið haldnir þrír vinnu-
fundir á vegum verkefnisins. Sá
síðasti var haldinn á Hótel Hlíð
dagana 15.-16. mars. Á vefsíðu
verkefnisins eru öll erindi sem flutt
hafa verið á vinnufundunum. Gert
er ráð fyrir að niðurstöður verk-
efnisins verði birt í lok þess í
formi skýrslu. Drög að nokkrum
köflum er nú að finna á vef verk-
efnisins. Það á eftir

Slóð: www.sjavarutvegur.is/Bleikja/index2.htm

Aukin samkeppnishæfni bleikjueldis í landeldisstöðvum

að halda einn vinnufund
þar sem viðfangsefnið
verður frárennsli land-
eldisstöðva, þ.e.a.s.
hvernig best er að standa
að hreinsun á gruggi og
fjarlægja næringarefni úr
frárennslisvatninu. Gert
er ráð fyrir að verkefninu
ljúki snemma í haust.

Á síðustu fimm árum hefur verið
alger stöðnun í íslensku fiskeldi,
framleiðslan verið um 5.000 tonn á
ári. Ef marka má spá Landsam-
bands fiskeldisstöðva má gera ráð
fyrir verulegri aukningu á þessu ári
og að framleiðslan fari upp í 7.400
tonn. Þá erum við kominn í
svipaða stöðu og á árinu 2003-
2004 en þá voru framleidd 6.000-
8.000 tonn. Svo er bara að vona að
framhaldið verði gott og við náum

Loksins, loksins eykst framleiðslan í íslensku fiskeldi(?)

fljótlega tæplega 10.000
tonnum eins og á árinu
2006. Megin ástæðan
fyrir aukinni framleiðslu
2012 er aukið laxeldi
sem að stærstum hluta
má rekja til aukinna um-
svifa Fjarðarlax. Gert er
ráð fyrir lítilsháttar
aukningu í bleikjueldi en
að framleiðsla í þorsk-
eldi dragist saman.

Guðmundur Einarsson og Árni Ólafsson spá í
spilin.

Fiskeldisstöðvar á Íslandi

Slóð: http://www.lfh.is/hagtolur-eldid.htm
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Veitir ráðgjöf í Chile
Nú er hægt að sækja ársskýrslu
Matís á vefsíðu fyrirtækisins. Á
meðal efnis sem tengist fiskeldi er
viðtal við Jón Árnason, fóðurfræð-
ing og verkefnastjóra hjá Matís,
sem hefur um nokkurra ára skeið
setið í þróunarnefnd eins stærsta
fiskafóðursframleiðanda Chile,
Salmofood S.A. Fyrirtækið er í
meirihlutaeigu þarlendra fiskeldis-
fyrirtækja og framleiðir um 60
þúsund tonn af fóðri á ári. Í
þróunarnefndinni eru fulltrúar fyrir-
tækisins sem stýra framleiðslu þess,
tveir fulltrúar Nofima í Noregi, sem
er eitt stærsta fyrirtæki heims á
sviði rannsókna og fræða hvað
fiskafóður varðar og Jón, sem
fulltrúi Matís.

Það nýjasta í fræðunum
„Við förum yfir allt það nýjasta
sem fram kemur í fóðurfræðunum,
ræðum sértæk mál sem kunna að
hafa komið upp í eldi eða fram-
leiðslunni, förum yfir gæðamál og
sömuleiðis gerum við talsvert af því
að heimsækja viðskiptavini fyrir-
tækisins í Chile og ræða beint við Slóð: www.matis.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla_Matis_2011_sheet_lores.pdf

Ársskýrsla Matís: Jón Árnason og fiskafóður

þá. Þátttaka í þessu starfi er að
mínu mati mjög verðmæt fyrir
okkur hjá Matís og íslenskt fisk-
eldi. Bæði til að fylgjast með því
nýjasta sem uppi er hverju sinni en
einnig að mynda tengsl við aðila á
borð við Nofima í Noregi. Innan
veggja þess fyrirtækis eru leiðandi
aðilar í fiskeldisfræði og fóður-
gerð og skiptir miklu að skapa góð
tengsl við þá,“ segir Jón.

Nokkrar staðreyndir um fiskafóður í heiminum

Gefið hefur verið út af FAO yfir-
gripsmikil skýrsla um eftirspurn og
framboð af hráefni til fiskeldis.
Skýrslan heitir: Demand and supp-
ly of feed ingredients for farmed
fish and crustaceans: trends and
prospects. Í skýrslunni kemur m.a.
fram eftirfarandi:
 U.þ.b. 46% af heildarfram-

leiðslu fiskeldis í heiminum er
háð framboði á hráefni til
fóðurgerðar.

 Fóðurframleiðsla fyrir fiskeldi
þrefaldaðist frá 1995 til 2008
eða um 11% á ári.

 Um 4% af fóðurframleiðslu í
heiminum er fyrir fiskeldi.

 Fiskeldisgeirinn nýtir um 68%

af heimsframleiðslu fiskimjöls
og um 81% lýsis.

 Notkun fiskimjöls í fiskafóðri
hefur minnkað á síðustu árum.

 Um 3,7 milljónir tonn af fiski-
mjöli er notað í eldi, þar af fer
mest í rækjueldi eða um ein
milljón tonna.

 Hlutfall lýsis í fiskafóðurfram-
leiðslu hefur aukist lítillega sem
rekja má til þess að annað sam-
keppnishæft hráefni hefur tak-
markað magn af löngum ó-
mettuðum fitusýrum.

 Framleiðsla sjávarþörunga sem
innihalda hátt hlutfall ómettaðra
langra fitusýra er ennþá of dýr
til notkunar í fiska- Slóð: www.fao.org/docrep/015/ba0002e/ba0002e.pdf

fóðri.
 Það hráefni sem mest er af í

fiskafóðri í heiminum er soja
eða um 25% af heildarmagni.



Öflugt erlent fyrirtæki, Stolt Sea
Farm er að hefja uppbyggingu á
2.000 tonna eldi á sengalflúru á utan-
verðu Reykjanesi. Nú liggur fyrir
umsókn hjá Umhverfisstofnun þar
sem sótt eru um starfleyfi fyrir
reksturinn. Þær upplýsingar sem
fram koma í þessari grein er hægt að
finna í greinagerð sem hægt er að
sækja á vef Umhverfistofnunar.

Alþjóðlegt fyrirtæki
Stolt Sea Farm er dótturfélag Stolt-
Nielsen Limited og hefur stundað
fiskeldi á fyrsta flokks afurðum
síðustu 30 ár. Stærð fyrirtækisins
hefur breyst í áranna rás en mark-
miðið hefur alltaf verið hið sama,
það að framleiða heilnæman, hágæða
eldisfisk á sjálfbæran og vistvænan
hátt.

Með margar tegundir í eldi
Í dag framleiðir fyrirtækið sand-
hverfu, styrju (bæði fisk og styrju-
hrogn „caviar“) ásamt senegalflúru.
Fyrirtækið er leiðandi í heiminum í
framleiðslu á fyrrnefndum
tegundum. Stolt Sea Farm hefur
stjórn á öllum stigum framleiðslu-
ferlisins frá klaki, seiðum, áframeldi,
vinnslu, gæðaeftirliti, sölu og
markaðssetningu afurða.

Vinnur eftir ISO stöðlum
Stjórn fyrirtækisins á öllum ferlum
framleiðslunnar, hefur gert því kleift
að verða fyrsta fiskeldisfyrirtækið í
Evrópu til að hljóta ISO 14001:2004
vottun fyrir umhverfisstjórnun. Stolt
Sea Farm hefur einnig hlotið ISO
9001:2008 vottun á gæðastjórnun.
Fyrirtækið starfar að fullu eftir ofan-
greindum ISO stöðlum.

Rekur níu eldisstöðvar
Fyrirtækið rekur níu eldisstöðvar,
þar af eru sex staðsettar á Spáni, en
þar að auki eru fiskeldisstöðvar fyrir-
tækisins starfandi í Frakklandi,

Slóð: www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/i-auglysingu/2012/Stolt-Sea-Farm/Stolt%20Sea%20Farm%20Greinargerð%20fyrir%20Skipulagsstofnun%20(11-04-2011)%2024M%20Final%20(EA)_optimized.pdf

Stolt Sea Farm á Íslandi

Portúgal og í Noregi.

Með 4.700 tonn framleiðslu
Samanlögð framleiðsla þessara
eldisstöðva nemur 4.000
tonnum af sandhverfu og 300
tonnum af senegalflúru. Að auki
og rekur fyrirtækið fjórar styrju-
eldisstöðvar í Kaliforníu fylki í

Eina af eldisstöðvum Stolt Sea Farm á Spáni (www.stoltnielsen.com).

Bandaríkjunum, þar sem fram-
leidd eru rúm 15 tonn af kavíar og
350 tonn af styrjukjöti (fiski). Hjá
fyrirtækinu starfa um 300 starfs-
menn og árið 2009 námu rekstrar-
tekjur fyrirtækisins 60 milljónum
Bandaríkjadala.

Yfirlit yfir skipulag 2.000 tonna fyrirhugaðrar eldisstöðvar fyrir sengalflúru á Reykja-

nesi (Myndin tekin út skýrslu Stolt Sea Farms til Skipulagsstofnunar og Umhverfis-

stofnunar).


