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Hann er fiskifræðingur að mennt, en þjáist
ekki af menntasnobbi. Hann er fyrstur og
bestur til allra verka. Þetta er hann Teitur
Arnlaugsson sem vinnur nú hjá Íslandsbleikju. Áður fyrr sá hann lengi m.a. um
rekstur á Fljótalaxi, Fljótum í Skagafirði.
Á efri myndinni sýnir Teitur fiskeldisnemum
hafbeitaraðstöðu hjá Fljótlaxi í kringum
1990.
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Það helsta í íslensku fiskeldi
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Lög um fiskeldi verði endurskoðuð
Á vormánuðum 2014 þegar lög nr.
71/2008 um fiskeldi voru til endurskoðunar var töluverð andastaða við
frumvarpið og á síðustu stundu var
eftirfarandi grein komið inn í lögin:
Lög um fiskeldi, nr. 71/2008, skal
endurskoða innan 18 mánaða frá
gildistöku laga þessara. Við endurskoðunina skal m.a. hugað að vistfræðilegum þáttum og innleiðingu
ýtrustu umhverfisstaðla í starfsemi
fiskeldisfyrirtækja.

Nú hefur verið ákveðið að hefja
vinnu við endurskoðun laganna og
er stefnt að því að leggja fram frumvarp þess efnis á næsta þingi (sjá
bls. 14). Veturinn 2013/2014 þegar
lög um fiskeldi voru til endurskoðunar á alþingi voru gerðar allnokkrar breytingar á því í meðferð
þingsins sem lögðu auknar kvaðir á
greinina. Það kæmi ekki á óvart að
enn frekar væri þjarmað að sjókvíaeldi á laxi með auknum kröfum og
meiri kostnaði við endurskoðun
laganna
Fjárfestingar og uppbygging
Það er margt jákvætt að gerast í íslensku fiskeldi. Arnarlax og Fjarðalax mun að öllum líkindum fá þrjá
fóðurpramma til sín á þessu ári.
Laxar fiskeldi sem eru með leyfi til
sjókvíaeldis á laxi í Reyðarfirði
hafa keypt seiðaeldisstöðvar á
Fiskalóni og Bakka í Ölfusi. Ef
áætlanir ganga eftir má fljótlega
eiga von á laxaseiðum í sjókvíar í
Reyðarfirði.
Matorka hefur keypt landeldisstöð á
Húsatóftum sem er fast upp við lóð
fyrirtækisins þar sem
fyrirhugað er að
byggja nýja landeldisstöð í nágrenni
Grindavíkur. Framkvæmdir munu hefjast
fljótlega.

Á döfinni
 Endurskoðun á lögum um fisk-

lítið um vandamál er tengjast fisksjúkdómum. Í samanburði við
önnur lönd þá er staða heilbrigðismála hér á landi mjög sterk. Það
kemur e.t.v. best í ljós að það tók
tiltölulega skamman tíma að fá aftur
innflutningsleyfi á laxahrognum til
Síle eftir að innflutningur frá Íslandi
var stöðvaður þegar veirusmit fannst
í hrognkelsum. Undanfarin ár hefur
Stofnfiskur verið eini hrognaframleiðandi í heiminum sem hefur haft
heimild til innflutnings laxahrogna
til Síle.
Sjókvíaeldi og laxveiðar
Umræðan um neikvæðu áhrif
laxeldis í sjókvíum hefur verið mjög
kröftug síðustu tvo mánuðina (bls.
20). Umræður hafa í meira mæli
stjórnast af tilfinningum en af
staðreyndum málsins. Þessi neikvæða umfjöllun hefur skaðað
ímynd greinarinnar. E.t.v. er
kominn tími til að Landssamband
fiskeldisstöðva og Landssamband
veiðifélaga setjist niður, ræði saman
og reyni að finna lausn a.m.k. á
hluta ágreiningsmála. Það myndi
eflaust geta dregið úr neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun. Það er kominn tími
til að klára umhverfisumræðuna og
snúa sér að öðrum mikilvægum
málum til að stuðla að farsælli og
jákvæðri þróun sjókvíaeldis á eldislaxi á Íslandi.
Haf– og strandsvæðaskipulag
Það hefur lengi verið í umræðunni
nauðsyn haf– og strandsvæðaskipulags. Stjórnvöld hafa lítið gert í
þessum málaflokki, en þar hafa
Vestfirðingar staðið sig betur með
að ljúka við strandsvæðaskipulag í
Arnafirði, sem að vísu vantar lagastoð til að koma í framkvæmd. Þessi

Heilbrigðismálin
Dýralæknir fisksjúkdóma er búinn að
gefa út sína árlegu
skýrslu (bls. 4). Eins
og undanfarin ár er
sjúkdómsstaðan sterk, Regboginn yfir sjókvíum Fjarðarlax í Patreksfirði.

eldi (bls. 16).

 Málstofa Landssambands fiskeldisstöðva á Ísafirði (bls. 8).

Menntanet sjávarútvegsins er vefsvæði
sem gefur yfirlit yfir aðgengilegt fræðsluog kynningarefni, námsleiðir og gagnlegar
vefsíður innan sjávarútvegsins.
Markmið Menntanetsins er að auðvelda
námsmönnum, kennurum, fræðimönnum
og þeim sem starfa í sjávarútvegi að
nálgast vandað efni sem tengist greininni.
Þó að markhópur menntanetsins sé
sjávarútvegurinn má benda á að þar er að
finna efni sem getur nýst fiskeldi í
fræðslumálum.

umræða kemst nú eina ferðina enn í
hámæli eftir að tilkynnt var um
fyrirhugað sjókvíaeldi á laxi í Jökulfjörðum sem sumum finnst að sé
friðland og djásn og horfa til
aukinnar ferðamennsku á svæðinu
(bls. 18).
Málstofa Landssambandsins
Landssamband
fiskeldisstöðva
heldur málþing um sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi þann 10. maí á Hótel
Ísafirði og hefst hún klukkan 16:00.
Flutt verða sjö erindi á málstofunni
(bls. 8).
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Eftirspurn á seiðum og seiðaeldisstöðvar
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Í frétt RÚV þann 2. mars var
fjallað um framleiðslu seiða
undir titlinum,,Seiðaeldisstöðvar
landsins að verða fullnýttar“.
Í þessu samhengi má benda á að
mest fór framleiðsla laxaseiða
upp í 10,5 milljónir seiða á árinu
1989 en þá var stunduð umfangsmikil hafbeit á laxi. Hér er
að vísu um að ræða minni seiði
en notuð eru í sjókvíaeldi. Á
síðasta ári fóru tæpar 4 milljónir
regnboga– og laxaseiða í sjókvíar á Íslandi. Til viðbótar má
gera ráð fyrir rúmlega milljón
laxaseiðum í hafbeit í veiðivötn
en nákvæmar tölur um það
liggja ekki fyrir.
Nýbyggingar og stækkanir
Fyrirhugaðar eru allnokkrar
stækkanir á núverandi seiðaeldisstöðvum:
 Arnarlax vinnur að stækkun á
sinni seiðaeldisstöð á Gileyri
í Tálknafirði.
 Háafell vinnur að stækkun á
sinni seiðaeldisstöð á Naut-

eyri og er nú unnið að
deiliskipulagi.
 Matorka mun væntanlega
stækka sína seiðaeldisstöð á
Fellsmúla samhliða uppbyggingu landeldis á Reykjanesi.
 Ísþór framleiðir seiði fyrir
Fjarðalax og Fiskeldi Austfjarða stefnir að stækkun
seiðaeldisstöðvarinnar.
Til viðbótar má nefna nýbyggingu Arctic fish í botni Tálknafjarðar.
Eldri seiðaeldisstöðvar
Þegar eftirspurn eftir laxaseiðum
minnkaði fyrir meira en 20-25
árum síðan var mörgum seiðaeldisstöðvum breytt í matfiskeldisstöðvar til framleiðslu á
bleikju. Þessar stöðvar henta
betur til seiðaeldis eins og þær
voru upprunanlega hannaðar til.
Í þessu samhengi má nefna Fiskeldið Haukamýri við Húsavík og
Fjallableikju á Hallkelshólum.

Fiskeldið Haukamýri við Húsavík sem upphaflega var hönnuð sem seiðaeldisstöð og er
nú notuð undir matfiskeldi á bleikju.

Fiskeldsstöð á Hallkelshólum sem upphaflega var hönnuð sem seiðaeldisstöð en
myndin er tekin þegar laxaseiði voru framleidd í stöðinni. Nú er Fjallableikja með
bleikjueldi í eldisstöðinni.
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Ársskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Á hverju ári gefur Gísli Jónsson,
dýralæknir fisksjúkdóma út árskýrslu um fiskeldi á Íslandi. Í
skýrslunni er tekið fyrir margt fleira
en heilbrigðismál og er að finna
mikinn fróðleik um íslenskt fiskeldi. Fiskeldisfréttir tekur hér stutta
samantekt af því helsta sem kemur
fram í ársskýrslunni, en áhugasömum er bent á að sækja skýrsluna
í heild sinni á vef Matvælastofnunnar. Á vef Matvælastofnunnar er einnig hægt að sækja
rafrænt eintak af ársskýrslum dýralæknis fiskssjúkdóma allt til ársins
2006.
Í fyrsta tölubaði Fiskeldisfrétta
þessa árs var gerð grein fyrir framleiðslu í fiskeldi á árinu 2015 byggt
á gögnum dýralæknis fisksjúkdóma.
Árið 2015 farsælt
Í skýrslu Gísla Jónssonar kemur
fram að:

Árið 2015 reyndist fiskeldinu farsælt og að flestu leyti nokkuð fyrirséð framhald undangengins árs.
Uppbygging mikilvægra grunnstoða
er í ágætum farvegi, en ef laxeldi á
að geta þroskast og dafnað á næstu
árum er einsýnt að rými til klaks og
seiðaeldis verður helsti flöskuhálsinn. Þó nokkur verkefni eru handan
við hornið í þeim efnum og
framkvæmdir að hefjast. Nánast
engin breyting hefur orðið á fjölda
fyrirtækja og mörg hver eru enn að
styrkjast með aðkomu bæði innlendra og erlendra fjárfesta sem
hafa trú á þeim náttúrulegu
aðstæðum sem bjóðast hér á landi.
Á árinu blossaði enn upp andúð
samtaka stangveiðimanna sem ekki
hugnast uppbygging fiskeldis í sjó
og hafa boðað að öll skref til aukins
eldis laxfiska á vissum stöðum verði
kærð og tafin eftir fremsta megni.
Þessi glíma er á stundum óvægin og
í raun óvænt, ekki síst í ljósi stjórnvaldsaðgerða frá 2004 þar sem fiskeldi framtíðarinnar var beint inn á
ákveðin strandsvæði þar sem það
fengi að dafna í friði í takt við tilteknar leikreglur og án þess að hafa
óafturkræf áhrif á viðgang og vöxt
villtra laxfiska“..

Heilbrigðismálin
Eins og undanfarin ár gefur dýralæknir fisksjúkdóma gott yfirlit fyrir
heilbrigðismálin:
Í heildina voru 53 eldisstöðvar í

fullum rekstri á liðnu ári og fóru
dýralæknar fisksjúkdóma í alls 148
eftirlits- og sýnatökuheimsóknir á
árinu. Engin óvænt áföll komu
upp á árinu ef frá er skilinn
kröftugur en staðbundinn þörungablómi sem átti sér stað á
Vestfjörðum sl. vor. Almennt séð eru
heilbrigðismál í góðum farvegi. Þó
beið formleg sjúkdómastaða
landsins lítilsháttar hnekki þegar ný
tilkynningarskyld veira, sem valdið
getur veirublæði (VHS) í fjölmörgum tegundum fiska, greindist í
hrognkelsum af villtum uppruna úr
Breiðafirði í október. Fyrr á árinu
greindist einnig áður óþekkt veira af
ættkvísl Ranaveira í villtum
hrognkelsum sem veiddust út af
Grindavík. Í kjölfar greiningar á
VHS veirunni misstum við ákveðna
vottun ESB/ESA og viðurkenningu
fiskeldisþjóða fyrir því að landið
væri laust allra tilkynningarskyldra
veira. Það má því segja að árið
2015 hafi markað einskonar vatnaskil í heilbrigðissögu fiskeldis hér á
landi án þess þó að greining
veiranna hafi snert hefðbundið eldi
með einhverju móti. Þrátt fyrir
greiningu viðhélst útflutningur laxahrogna vítt og breitt um heiminn
enda kynbótastöðvar okkar í góðu
vari fyrir þessari uppákomu. Chíle
einir þjóða lokuðu landamærum og
hefur Matvælastofnun unnið hart að
því að endurheimta fyrri viðurkenningu og fá landamærin opnuð
að nýju. (nú er búið að gefa heimild
um úflutning hrogna til Shíle).

Starfsfólk
Við fiskeldi hjá Matvælastofnun

Gísli Jónsson, dýralæknir fisksjúkdóma
sem hefur nú starfað við greinina vel á
þriðja áratug. Á myndinni er hann að
flytja eitt af sínum fjölmörgu fræðsluerindum um fisksjúkdóma með tilþrifum.

Yfirlit yfir fjölda útsettra laxa– og regnbogasilungsseiða til áframeldis í sjókvíar
eftir árum. Úr ársskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma hjá Matvælastofnun.

Fiskeldisfréttir

bls. 5
starfa núna auka Gísla Jónssonar þau Sigríður Gísladóttir 30% stöðu dýralæknis fisksjúkdóma á Vestfjörðum, en fór í fæðingarorlof á haustdögum. Tim Richardson hefur sinnt 20% stöðugildis við reglubundnar sýnatökur auk starfi eftirlits við inn- og útflutning dýra og dýraafurða. Í byrjun árs 2015 tók
Matvælastofnun yfir hlutverk Fiskistofu um útgáfu og eftirlit með rekstrarleyfum og var Erna Karen
Óskarsdóttir líffræðingur ráðin til starfans. Frá sama tíma sinnir hún einnig afmörkuðum þáttum
umhverfiseftirlits sem Umhverfisstofnun er falið skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir.
Bleikja
 Mest var framleitt af eldisbleikju af einstökum tegundum eða tæp 4.000 tonn.
 Á síðasta ári voru um 3,6 milljónir bleikjuseiða bólusett.
 Flutt voru út 223 lítrar af bleikjuhrognum (3,2 milljónir hrogna).
Lax
 Það fóru tæpar tvær milljónir seiða í sjókvíar á árinu 2015 eða svipað magn og árinu áður (sjá
mynd á blaðsíðu 4).
 Framleiðslan minnkaði á milli ár for úr tæpum 4.000 tonnum niður í 3.260 tonn.
 Um 3,9 milljónir laxaseiða voru bólusett á síðasta ári.
 Stofnfiskur flutti út 16.296 lítra af laxahrognum (96,2 milljónir hrogna).
 Alls voru flutt úr 4,9 milljónir laxaseiða (0,2-6,5 g).
Regnbogasilungur
 Framleiðsla á regnbogasilungi var rúm 700 tonn og hefur framleiðslan aukist á síðustu árum.
 Á síðasta ári voru flutt inn 56 lítrar (560.000 stk.) af hrognum (engin hrognaframleiðsla er hér á
landi). Verulega hefur dregið úr innflutningi regnbogahrogna, en tvö stærstu fyrirtækin ákváðu á
liðnu ári að færa sig yfir í laxeldi í staðinn.
 Um 1,8 milljón seiða var sett út í sjókvíar á síðasta ári eða svipað magn og árið 2014. Regnbogasilungur er ekki bólusettur.
 Markaðsaðstæður fyrir regnbogasilung voru erfiðar á árinu.
Senegalflúra
 Fyrsta slátrun á senegalflúru á Íslandi átti sér stað á árinu 2015 og var samtals slátrað 290 tonnum.
 Flutt voru inn til landsins um 3,4 milljónir smáseiða (0,15 g).
 Bólusett voru um 1,6 milljón seiða.

bls. 6
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 Á liðnu ári hófst val á framtíðar foreldrafiski og í lok árs höfðu safnast hátt í 100 fiskar (1 kg)

og þeim komið fyrir í sérstöku klakfiskarými sem er einangrað frá öllu öðru eldi.

Þorskur
 Af þeim 74 tonnum sem slátrað var af þorski árið 2015 voru aðeins um 1,5 tonn úr aleldi en
restin kom úr áframeldi á villtum undirmálsþorski.
 Framleiddar voru 50 misstórir fjölskylduhópar, um 30.000 seiði og af þeim verða 20.000 seiði
flutt vestur til áframeldis hjá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru á þessu ári.
Kræklingur
 Heildarframleiðsla var um 93 tonn og þar af voru um 44 tonn úr hreinni ræktun.
 Minna magna var af kræklingalirfum í sjónum og vandamál var með afrán.
 Markaðsaðstæður eru erfiðar, kræklingur er í raun ekki verðlagður nægilega hátt í dag.
Hrognkelsi
 Alls voru 495.000 hrognkelsaseiði bólusett gegn kýlaveikibróður og vibríuveiki og í heildina
flutt 637.452 seiði (21-103 g) til Færeyja á liðnu ári.
 Einnig voru fluttar úr um 300.000 lirfur (0,07 g) og 900.000 hrogn (9 lítrar).
 Veirur fundust i hrognkelsum og varð að fara hluta af klakfiski og seiðum.
Styrja
 Tilraunareldi hjá Stolt Sea Farm og er hugmyndin að kanna möguleika á að koma á fót kavíarframleiðslu þegar fram líða stundir.
Sæeyra
 Flutt voru inn svokölluð Ezo dýr (græn) (Haliotis discus hannai) til landsins og komu alls
1.348 dýr (80-130 gr.).
 Sæeyru af þremur tegundum hafa verið í eldi á vegum Sæbýlis ehf. á Eyrarbakka síðan 2011.
Á þessum tíma hafa verið gerðar tilraunir með „rauð eyru“ (Haliotis rufescens), „græn eyru“
eða Ezo (Haliotis discus hannai) og Kuro (Haliotis discus discus).
 Tilgangur tilrauna hefur fyrst og fremst verið fólginn í að finna hagkvæmustu tegund til eldis
við íslenskar aðstæður. Enn er þó nokkuð í land og greinilegt að sæeyru verða einungis alin á
tilraunastigi hér heima næstu misserin. Í dag virðist Ezo-tegundin vera sú tegund sem lofar
bestu.
Hekluborri
 Framleidd voru um 600 kg hjá Matorku en ennþá ríkir óvissa um framhald eldisins.
Ostrur
 Flutt vor inn til landsins um 1,1 milljón ungviði (6-10 mm) til Víkurskeljar á Húsavík, en
flutningurinn gekk ekki sem skyldi og afföll voru mikil.
 Ræktun ostra hófst árið 2013 og hafa ýmis tjón hamlað uppgangi greinarinnar.
 Fjarðarskel fékk heimild fyrir innflutningi á ungviði frá Frakklandi og hyggst hefja
tilraunarækt í Hvalfirði á þessu ári.
Sæbjúgu
 Tilraunareldi á sæbjúgu (Stichopus japonicus) á vegum Sæbýlis. Hætt var við allar frekari
rannsóknir og í lok árs 2015 voru einungis eftir þrjú dýr í landinu þannig að segja má að þessi
tilraun hafi fjarað út hægt og bítandi og ekki verður séð að þeim verði haldið áfram hér á landi
í nánustu framtíð.
Evrópuhumar
 Tilraunir voru gerðar á eldi Evrópuhumars (Homarus gammarus) og er gert ráð fyrir að öllum
dýrum verði fargað og þeim eytt að tilraun lokinni.
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Sjúkdómar
Þrátt fyrir greiningu tveggja nýrra
fiskaveira á liðnu ári hefur almenn
heilbrigðisstaða landsins ekki tekið
neinum breytingum og er áfram
óhemju sterk.
Roðsár, uggarot og sporðáta
(Tenacibaculum spp. og
Flavobacterium psychrophilum)
hefur verið vaxandi vandamál hjá
laxfiskum á liðnum árum og 2015
voru skráð alls 9 tilfelli sem nýsmit sem er á pari við árin tvö þar
á undan og er algengasti bakteríusjúkdómurinn.
Búnaður og umhverfisaðstæður
Tvö tilfelli komu upp í regnboga í
sjókvíum í byrjun árs, annars vegar
á Vestfjörðum og hins vegar á Austfjörðum (sjávarhiti 2-4°C) og olli
alvarlegum roðsárum með allt að
0,5% daglegum afföllum á öðrum
staðnum þegar verst lét. Sammerkt
með þessum tilfellum var að
fiskurinn hafði orðið fyrir nuddi í
kvíum í kjölfar veðurhams og öldugangs. Umhverfisaðstæður skipta
öllu máli og ávallt virðist undanfari
sýkinga (vetrasár) vera skaði á slímhimnu og roði t.d. vegna nudds við
nótina. Dýralæknir fiskisjúkdóma

SÝKLALIF
Engin sýklalyf voru notuð í
hefðbundnu fiskeldi árið 2015
og er það fjórða árið í röð sem
engin lyf eru notuð við eldi
lax, bleikju, regnbogasilungs,
senegalflúru, hekluborra og
sandhverfu sem er fádæma
góð staða. Aðeins notuð á
þorsk og hrognkelsi.

bendir á að mikilvægt sé að staðsetning kvía sé valin af kostgæfni og
festing nóta þannig að ekki skaði
fiskinn þó hvessi og geri öldugang.
Costía til vandræða
Svipudýrið Costía (Ichthyobodo
necator) er ekki óalgengt vandamál

í fiskeldi nær allra tegunda, á öllum
stigum og árstíðum. Nokkrar
stöðvar eiga í stöðugri baráttu við
sníkilinn og segja má að baráttan sé
erfiðari eftir því sem stöðin er
stærri, eldishiti hærri og ásetningur
meiri. Costía gerir einkum vart við
sig við frumfóðrun smáseiða og
virðist sem laxaseiði séu
viðkvæmari en aðrar tegundir eldisfisks.

Rannsóknaverkefni
Matís er þátttakandi í verkefninu
ClimeFish sem er evrópskt
rannsóknaverkefni styrkt af
Rannsóknaáætlun Evrópu, Horizon
2020:
 Loftlagsbreytingar eru raunverulegar og viðvarandi. Meðal þess
sem veldur áhyggjum í tengslum
við loftlagsbreytingar er ógn við
sjálfbæran vöxt fiskeldis og
fiskveiða á heimsvísu.
 Í ClimeFish verkefninu verður
framleiðsla skoðuð á þremur
sviðum, í fiskveiðum, fiskeldi í
sjó og fiskeldi í vötnum og
tjörnum.
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bls. 8

MÁLÞING UM SJÓKVÍAELDI í ÍSAFJARÐADJÚPI
Haldið á Hótel Ísafirði
þriðjudaginn 10. maí 2016, kl 16.00

Dagskrá:
16.00 – 16.15:

Höskuldur Steinarsson, fráfarandi stjórnarformaður Landssambands fiskeldisstöðva:
Fiskeldi á Íslandi, staða og horfur

16.15 – 16.25:

ATVEST – Jón Páll Hreinsson:
Klasasamstarf fiskeldisfyrirtækjanna á Vestfjörðum

16.25 – 16.50:

Gunnar Davíðsson, deildarstjóri hjá atvinnuþróunardeild
fylkisstjórnar Troms fylkis í Norður-Noregi:
Skipulagsmál og meðhöndlun hagsmunaárekstra við upp
byggingu laxeldis í Norður Noregi

16.50 – 17.00:

Kaffihlé

17.00 – 17.15:

Gísli Jónsson, dýralæknir fisksjúkdóma hjá MAST:
Staða heilbrigðismála í fiskeldi á Íslandi

17.15 - 17.25

Pétur G. Markan, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps:
Fiskeldi eða ferðaþjónusta – Fiskeldi OG ferðaþjónusta

17.25 - 17.35

Indriði Indriðason, oddviti Tálknafjarðarhrepps:
Hagræn áhrif fiskeldis í Tálknafjarðarhrepp

17.35 - 17.45

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar:
Samfélagsleg áhrif fiskeldis í Vesturbyggð

17.50 - 18.30

Umræður

Fundarstjóri:

Pétur G. Markan, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
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Eftirlit og úttektir
Kristján Ingimarsson, stöðvarstjóri hjá Scottish
Sea Farms á
Orkneyjum

Flest viljum við bara fá að rækta
fiskinn okkar í friði án utanaðkomandi truflunar og sjá það sem er
í kerjunum eða kvíunum vaxa og
dafna. Við eigum samt engra kosta
völ utanaðkomandi truflun er og
verður hluti af eldinu og ef betur er
gáð getur sá hluti nýst okkur afskaplega vel. Við þurfum að geta
sýnt viðskiptavinum okkar fram á
að við séum að framleiða gæðavöru
þar sem besti fáanlegi búnaður og
hráefni er notað í sátt við umhverfi
og menn. Við höfum séð greinar
þar sem því er haldið fram (yfirleitt
af þeim sem eru á móti fiskeldi) að
eldisfiskurinn sé beinlínis eitraður,
að við séum að menga umhverfið að
við séum að nota alls konar lyf og
eiturefni við framleiðsluna, að
eldisfiskurinn sé haldinn allskonar

sjúkdómum og þar fram eftir
götunum. Við getum sýnt
fram á með eftirlitsskýrslum,
vottorðum og skráningum að
ekkert af þessu á við rök að
styðjast og þannig reynt að
lækka flugið á neikvæðri umræðu sem þó má reikna með
að verði áfram til staðar en á
meðan við höfum allt okkar á
hreinu erum við ósnertanleg.
Þar sem ég starfa við fiskeldi í
Skotlandi er fróðlegt að bera saman
fiskeldi í Skotlandi og á Íslandi en
skoski eldisiðnaðurinn líkist um
margt þeim norska. Opinbert eftirlit
með eldinu á Íslandi hefur mér sýnst
vera afar yfirborðskennt, bæði hvað
varðar búnað, lifandi fisk og
dauðan en það er grundvallaratriði
þegar kemur að mengun,
sjúkdómum og dýravelferð. Af
reynslu minni frá Íslandi man ég
ekki eftir að eftirlitsaðilar hafi gert
úttekt á búnaði, tekið sýni af fiski
eða farið nákvæmlega yfir
skráningar, vottorð og fleira.
Eflaust stafar þetta af því að íslenskt
fiskeldi er rétt að slíta barnsskónum,
ef svo má segja, lagaumhverfið

hefur ekki fylgt vexti greinarinnar
og eftirlitið hefur færst á milli
stofnana og þekking á fiskeldi innan
stofnananna hefur ekki verið til
staðar en eflaust mun eftirlitsumhverfið taka við sér einn daginn.
Eftirlit með fiskeldi hér í Skotlandi
er mjög virkt en á milli 7 - 10 aðilar
koma árlega í eftirlit eða úttektir á
fiskeldisstöðvum, bæði opinberir
aðilar sem og kaupendur afurða sem
gera úttekt á öllu eldisferlinu og því
er vel passað upp á að allt sé í lagi.
Og með “allt” er átt við allt sem
hugsast getur og viðkemur eldinu,
starfsmannamál, bókhald, fóðrun,
fóður, flutningur á lifandi fiski,
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förgun úrgangs, þjálfun, öryggismál, úttekt á búnaði og
og svo mætti lengi telja. Svo gerist það líka stundum að
auk eftirlitsmanns kemur annar eftirlitsmaður sem er að
gera úttekt á eftirlitinu sjálfu þannig að það er vel passað
upp á að allt sé gert samviskusamlega. Helstu eftirlitsaðilarnir sem heimsækja okkur eru:
 Marine Scotland, Freedom foods og SEPA

(Scottish Environmental Protection Agency) sem
hafa eftirlit með því að farið sé eftir þeim stöðlum
sem eru í gangi og að fyrirtækið starfi samkvæmt
þeim leyfum sem það hefur.
 Tesco, Marks og Spencer og fleir i ver slunar keðjur
gera úttektir á gæðum afurðanna, fóðursins og
fóðrunar, taka sýni og fleira til þess að tryggja að
afurðin uppfylli þær kröfur sem fyrirtækin setja.
 Code of Good practice og Gobal GAP sinna svo
eftirliti sem snýr að upprunavottun, öryggismálum,
hreinlæti og fleiru.

Þessar myndir eru teknar úr myndbandi sem Jóhannes
Jónsson tók af starfsemi Arnarlax í Arnarfirði. Myndbandið
er að finna á norska fréttavefnum iLaks.no. Myndirnar eru
af brunnbátnum Gunnari Þórðarsyni BA, eldiskvíum fyrirtækisins og úr sláturhúsi Arnarlax á Bíldudal.

Þar að auki eru sum fyrirtæki með innra eftirlit en það
tryggir m.a. að fyrirtækin uppfylli alla þá þætti sem eftirlitaðilar gera úttekt á.
Með öllu þessu eftirliti má í stuttu máli segja að tryggt sé
að viðskiptavinir fái gæðavöru, framleiðendur fari eftir
þeim leikreglum sem eru settar, velferð fisksins er tryggð
og starfsemin er í sátt við umhverfið.

Umfjöllun um fiskeldi í íslenskum fjölmiðlum

Í Morgunblaðinu (1. mars) var fjallað um Arnarlax í
greininni Byggðin eflist með eldinu.
 Stjórnendur Arnarlax á Bíldudal leggja áherslu á að
uppbygging fyrirtækisins sé í takti við getu samfélagsins til að fylgja henni eftir. Það er í samræmi við
hugsjónir stofnendanna, að nýta auðlindir Arnarfjarðar
til hagsbóta fyrir íbúa fjarðarins. Skortur á íbúðarhúsnæði setur ákveðnar skorður við hraða uppbyggingarinnar því ekki er skortur á áhuga fólks að
flytja á svæðið.
 Sögu hugmyndarinnar um laxeldisfyrirtæki í Arnarfirði
má rekja aftur til ársins 2007 þegar Matthías
Garðarsson var í heimsókn á æskuslóðum sínum á
Bíldudal. Honum rann til rifja hvernig komið var fyrir
þorpinu, kvótinn að mestu farinn og fiskvinnslan með
og flestir þeirra sem eftir voru þurftu að sækja vinnu
annað.
 Fyrir skömmu var tilkynnt að norska laxeldisfyrirtækið
SalMar hefði keypti tæplega 23% hlut í Arnarlaxi.
Kristian segir að það marki önnur tímamót. „Lykillinn
að farsælli uppbyggingu er að hafa aðgang að
þekkingu og fjármagni. Við vorum að leita að slíkum
fjárfesti og þátttaka SalMar hjálpar okkur fram
veginn,“ segir Kristian.
Styrki úr Uppbyggingarsjóði Vestfjarða árið 2016 til lagareldistengdra verkefna.
Verkefni

Styrkþegi

Styrkupphæð (kr.)

Aukahráefni frá laxeldi – möguleg nýting og virðisauki

Fjarðalax hf.

2.000.000

Ostrurækt

Krossi-útgerðarfélag ehf.

1.500.000

Framhald rannsókna á ræktun svörtu hermannaflugunnar

Víur ehf.

1.500.000

Fiskeldisfréttir

bls. 11

Heilindi í viðskiptum með sjávarfang til rannsóknar
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Heilindi og traust neytenda er ein af
megin áskorunum nútíma viðskipta
með matvæli, ekki síst í kjölfar
hneykslismála á borð við svokallað
„hrossakjötsmál“, en á undanförnum árum hafa komið upp fjöldi
tilvika á alþjóðlega vísu þar sem
milliliðir og neytendur eru blekktir í
viðskiptum með sjávarfang.
Þann 16 mars stóð Matís fyrir málstofu um hvernig erfðatækni getur
nýst við að tryggja heilindi í viðskiptum með sjávar- og fiskeldisafurðir. Málstofunni var skipt
upp í fjóra hluta, þar sem hver hluti
hófst með stuttum inngangi um afmarkað umfjöllunarefni og í framhaldi voru svo almennar umræður.
Erindi Jóns Árnasonar
Jón Árnason, fóðurfræðingur hjá
Matís var einn af frummælendum
og fjallaði hann almennt um fiskafóður, næringarþarfir fisksins,
næringarinnihald fóðurs o.fl.
Varðarðandi eftirlit á fóðri og
rekjanleika kom fram:

Hráefni
 Opinbert eftirlit: MAST eða tilsvarandi.
 Framleiðandi fóðurs: Upplýsingar
frá birgja.
 Kaupandi fóðurs: Vottun framleiðanda ASC eða tilsvarandi.
 Neytendur fiskjar: Vottun framleiðanda.
Tilbúið fóður
 Lögboðið eftirlit: MAST
 Vottunarkerfi: ASC eða tilsvarandi.
 Kaupendur: Upplýsingar fóðurframleiðanda, vottun.
 Neytandi fiskjar: Upplýsingar
eldisfyrirtækis, vottun?
Tegundafölsun
Í fyrirlestri Jónasar R. Viðarssonar,
fagstjóra hjá Matís, kom fram að
rannsóknir á tegundasvikum
(mislabelling) í viðskiptum með
sjávarfang í Evrópu og Bandaríkjunum sýna að um þriðjungur af
seldum fiski er af annarri tegund en
staðhæft er á pakkningum eða matseðli. Fram kom í erindi hans að 30%
sýna sem starfsmenn Matís tóku á tíu
veitingastöðum í Reykjavík sýndu að

Mynd úr erindi Jónasar R. Viðarssonar

ekki var um þá fisktegund að ræða
sem pöntuð hafði verið af matseðli.
Það vakti sérstaka athygli að í sushi
í 74% tilfella var innihald ekki í
samræmi við merkingar skv.
Bandaríkskri rannsókn. Í sushi er
að finna mikið af laxi.
Erindi Jóns Árnasonar og annarra
er hægt að sækja á vef Matís.
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Fiskeldi á Vestfjörðum og Bæjarins besta
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Í Bæjarins besta birtist í apríl ítarleg
umfjöllun um fiskeldi á Vestfjörðum. Í frétt á bb.is (8/4) kemur
fram að:
,,Þetta er umdeild atvinnugrein sem
getur haft óafturkræf áhrif á
umhverfið en um leið getur hún
verið sú lyftistöng í atvinnulífi sem
Vestfirðir svo sárlega þurfa. Það er
mikilvægt að öllum sé ljóst hvaða
fórnir þarf að færa fyrir fiskeldið,
hver áhættan er og hvort íbúar
svæðisins séu tilbúnir til að taka þá
áhættu. Sömuleiðis þarf að meta
raunverulegan ávinning og hvort
hann muni skila sér til svæðisins
eða enda á Tortóla !“

Fiskeldisfréttir vilja benda á að
ekkert bendir til að fiskeldi geti haft
óafturkræf áhrif á Vestfjörðum eða
að það þurfi að færa fórnir við uppbyggingar fiskeldis á Vestfjörðum.
Mikilvægt er að faglega verði unnið
að uppbyggingu nýrrar atvinnugreinar á Vestfjörðum.
Efnistök
Í blaðinu er farið yfir hagræn áhrif
stangveiði og laxeldis á Vestfjörðum. Ferðamál og fiskeldi á
Vestfjörðum. Fjallað er um
umhverfismál s.s. laxalús og lyfjanotkun í fiskeldi, slysasleppingar,
umhverfisstefnu og samfélagsábyrgð. Væntingar og viðhorf
sveitafélaga, störf og uppbygging
atvinnu til lengri tíma og fleira.
Rætt er við fjölmarga viðmælendur
en ekki þáðu þó allir að vera með
að þessu. Í Fiskeldisfréttum verður
aðeins tekið hluti af því sem fram
kom í Bæjarins besta og áhugasömum bent á að hægt er að sækja
blaðið á vefnum bb.is.
Ávinningur sveitafélaga
Það hefur átt sér stað mikil umræða
erlendis um tekjur sveitafélaga af

sjókvíaeldi. Í sumum tilvikum s.s. í
Noregi hefur komið fram í umræðunni að sveitarstjórnarmenn vilja
ekki fá sjókvíaeldi af þeirri einföldu
ástæðu að sveitastjóður fær lítið sem
ekkert af gjöldum og allt rennur til
ríkisins.
Það kemur því ekki á óvart að
sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum
finnst þeirra hlutur lítill eins og fram
kemur í Bæjarins besta.
Í máli bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
kemur fram:

„Það er mikilvægt að fundinn
verði grunnur að gjöldum
sem renni til sveitarfélaganna.
Verðmæti leyfanna gæti aukist hratt
þegar stíflan brestur og þá er mikilvægt að gjaldaramminn sé til staðar.
Með einhverjum hætti verður þetta
að vera hlutfallslegt og má ekki vera
of íþyngjandi meðan verið er að
byggja upp greinina“.

Jafnframt kemur fram í máli bæjastjórans í viðtali við Bæjarins besta:
„Það er því nauðsynlegt að tengja
tekjur sveitarfélaganna við umsvifin
og nýtingu auðlindanna. Það væri
fáránlegt að fylla hér alla firði af
fiskeldiskvíum og svo kæmi kannski
aldrei króna til íbúanna, heldur sætu
þeir jafnvel uppi með tjónið af
skertu umhverfi. Það er brýnt að
stjórnvöld undirbúi þessa framtíð
eins fljótt og kostur er, í samráði við
sveitarfélögin, og komi málum í farsælan farveg. Stjórnvöld eru langt á
eftir í þessum málaflokki, ég hef rætt
það við sjávarútvegsráðherra
og hann er meðvitaður um það, þar
á bæ er mikil vinna lögð í að skerpa
línurnar og vonandi gengur það
hratt.“

Í sátt við aðrar atvinnugreinar
Í Bæjarins besta kemur fram að almennt megi segja að viðhorf
sveitarfélaga til fiskeldis séu
jákvæð. Bæjastjóri Ísafjarbæjar

Bæjarins best sem gefið var út 7. apríl
fjallar ítarlega um fiskeldi og er hægt að
sækja eintak af blaðinu á vef bb.is.

vonast til að í Djúpinu verði að
minnsta kosti 20–30.000 tonna fiskeldi en,
„þó þannig að öðrum nytjum, þar á
meðal yndi okkar af náttúrunni,
verði ekki misboðið. Æðardúntekja,
fiskveiðar, rækjuveiðar,
ferðamennska og laxveiði í ám
eru allt þættir sem hafa þarf í
huga. Í einhverjum efnum verður
minni hagsmunum fórnað fyrir
meiri, en eftir því sem frekast er
unnt þarf að koma í veg fyrir að
fórna nokkrum gæðum. Það er
mikilvægt að við horfum langt
fram í tímann, en verðum ekki
upptekin af því að hirða skjótfenginn gróða“.

Skipulagsmál
Vestfirðingar eru fremstir í haf– og
strandsvæðaskipulagi og eru búnir
að ljúka því í Arnarfirði. Ennþá
vantar þó lagaheimild til að lögfesta

Vestfirskir firðir eru auðlind sem fram að þessu hafa gefið af sér takmarkaðar tekjur og atvinnutækifæri. Ef vel tekst til við uppbyggingu sjókvíaeldis laxfiska á Vestfjörðum getur það styrkt byggðir á svæðinu og tekjur sveitafélaga ef rétt er staðið að málum.
Myndin er tekin í Ísafjarðardjúpi en á henni sést Æðey, Bæjahlíð og Kaldalón.

Fiskeldisfréttir
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þá vinnu. Bæjastjóri Ísafjarðarbæjar
í viðtali við Bæjarins besta bendir á
að,
Ísafjarðarbær hefur ásamt
öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum tekið þátt í gerð nýtingaráætlana, sem eru liður í að móta
stefnu í skipulagsmálum m.t.t.
fiskeldis, eingöngu er þó lokið
nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð.
Slík skipulagning er raunar á
ábyrgð ríkisins og ætti að vera á
þess kostnað, en ríkið hefur ekki
sinnt þeirri ábyrgð. Ísafjarðarbær
hefur auk þess jafnan krafist þess
að fá skipulagsvald yfir svæði
sem nær eina sjómílu á haf út frá
grunnlínu landhelginnar og þverar
þannig alla firði. Við eigum að
hafa yfir okkar fjörðum að ráða!“.

Uppbyggingin og atvinnutækifærin
Í grein formanns Verkalýðsfélags
Vestfirðinga ,,Fiskeldi á V estfjörðum – uppbygging atvinnu til
lengri tíma“ er fjallað um atvinnutækifærin eins og nafnið bendir til.
,,Þá hljótum við Vestfirðingar að
spyrja að því hvort fyrirtækin séu
komin hingað til að vera og skapa
hér öfluga atvinnugrein til frambúðar eða er eingöngu verið að
nýta

Sjókvíaeldi Fjarðalax í Patreksfirði

svæðið sem auðlind til framleiðslu
og ef önnur svæði bjóðast þá flytji
fyrirtækin sig um set með
tilheyrandi fólksflótta?“

Formaður verkalýðsfélagsins og
fleiri koma einnig inn á staðsetningu
höfuðstöðva eldisfyrirtækjanna.
,,Einungis tvö af þeim fyrirtækjum
sem eru í fiskeldi á Vestfjörðum eru
með höfuðstöðvar sínar á svæðinu.
Vonandi er slíkt ekki vísbending um
að ef harðnar á dalnum þá pakki
hinir saman og hverfi á brott. Ég vil
ekki trúa því, enda hafa flest þeirra
lagt í hundruð milljóna fjárfestingu
á svæðinu undanfarin ár“.

Ferðaþjónustan og fiskeldi
Í Bæjarins besta er grein eftir forsvarsmanns hjá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru en í henni kemur m.a.

fram:
Meðvitað hefur verið litið á
Jökulfirði og Hornstrandafriðland
sem perlu ferðaþjónustunnar
við Ísafjarðardjúp og hafa þau
svæði því verið látin óáreitt sem
möguleg fiskeldissvæði“.

Í Bæjarins besta kemur einnig fram
að:
Ferðamálasamtökin hafa hingað
til ekki gert athugasemdir við
staðsetningar kvía en þau leggja
áherslu á friðun Jökulfjarða og
Hornstranda. Fyrirhugað eldi
Arnarlax á þessum svæðum er
því líklegt til að mæta mótspyrnu
hjá ferðaþjónustuaðilum á Vestfjörðum.

bls. 14
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Svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á alþingi
Svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn frá Helga
Hrafni Gunnarssyni um fiskeldi.
1. Hyggst ráðherra standa að
heildarendurskoðun á lögum um fiskeldi, sbr. nefndarálit á þskj. 1107 í 319.
máli á 143. löggjafarþingi?
Ákveðið hefur verið að hefja vinnu við
endurskoðun laga um fiskeldi og er
stefnt að því að leggja fram frumvarp
þess efnis á næsta þingi.
2. Er verið að vinna að
nauðsynlegri innleiðingu reglna og
tryggja eftirfylgni þeirra? Hefur
nauðsynlegt fjármagn verið tryggt til
undirbúningsins eða hvernig er fyrirhugað að það fjármagn verði tryggt?
Á síðasta ári var unnið að nauðsynlegri
innleiðingu reglna með gerð reglugerðar nr. 1170/2015, um fiskeldi, sem
tók gildi hinn 11. desember 2015.
Meginhluti reglugerðarinnar varðar
upptöku norska fiskeldisstaðalsins
Norwegian Standard NS 9415:2009 eða
annarra alþjóðlegra fiskeldisstaðla sem
Matvælastofnun metur að séu sambærilegir við útgáfu rekstrarleyfa til
sjókvíaeldis. Innleiðing slíkra reglna/
staðla er í samræmi við kröfur sem lögfestar voru með lögum nr. 49/2014, um
breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem
tengjast fiskeldi, um að tryggja skuli að
eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi standist ströngustu staðla sem
gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.
Með reglugerðinni er kveðið nánar á
um þær kröfur sem uppfylla þarf samkvæmt framangreindum stöðlum, sbr.
1. mgr. 8. gr. laga nr. 71/2008, um fiskeldi, með síðari breytingum. Ráðherra
fer með yfirstjórn mála samkvæmt
lögum um fiskeldi, en framkvæmd

stjórnsýslunnar er að öðru leyti í
höndum Matvælastofnunar sem hefur
eftirlit með því að ákvæðum laganna og
reglugerðum settum samkvæmt þeim
sér framfylgt. Fjármagn var tryggt til
vinnu við gerð framangreindrar reglugerðar og þá hefur Matvælastofnun
einnig ráðið sérfræðing til starfa til að
sinna málaflokknum.
3. Hyggst ráðherra stuðla að því
að ímynd íslenskrar framleiðsluvöru á
þessu sviði verði byggð upp, vernduð og
auðguð?
Með setningu laga nr. 49/2014, um
breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem
tengjast fiskeldi, voru lagðar ríkar
kröfur á atvinnugreinina í tengslum við
þann eldisbúnað sem skylt væri að nota
í sjókvíaeldi auk þess sem sérstakur umhverfissjóður sjókvíaeldis var stofnaður
með það að markmiði að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis. Því má segja
að með þessari lagasetningu sé stuðlað
að því að bæta ímynd íslenskrar framleiðsluvöru á þessu sviði. Ráðherra
hyggst ekki standa fyrir sérstakri
ímyndarherferð vegna málaflokksins
enda eðlilegt að þau mál séu í höndum
einstakra framleiðenda eða samtaka
þeirra, þ.e. Landssambands fiskeldisstöðva.
4. Eru fyrirhugaðar takmarkanir á
aðkomu erlendra fjárfesta að fiskeldi?
Slíkar takmarkanir hafa ekki verið
skoðaðar né eru fyrirhugaðar, hvað sem
síðar kann að verða.
5. Hvað er gert til að koma í veg
fyrir skaða þegar lax af norskum uppruna er alinn í sjókvíum við Ísland?
Eins og fram kemur í svari við 2. tölul.
fyrirspurnarinnar var með lögum nr.

49/2014, um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi, komið á
þeirri reglu að tryggja skyldi að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi
stæðist ströngustu staðla sem gerðir
væru fyrir fiskeldismannvirki í sjó. Með
framangreindri lagabreytingu er það nú
forsenda fyrir gildistöku rekstrarleyfis í
sjókvíaeldi að eldisbúnaður umsækjenda standist ströngustu staðla. Í
reglugerð 1170/2015, um fiskeldi, er
nánar kveðið á um þær kröfur sem uppfylla þarf samkvæmt þessum stöðlum.
Með kröfum um slíkan eldisbúnað í
sjókvíaeldi er lágmörkuð áhætta á erfðablöndun vegna sjókvíaeldis. Jafnframt
er ákvæði um veiðar fisks sem sleppur í
13. gr. laga nr. 71/2008 og er þar kveðið
á um þá málsmeðferð sem grípa skuli til
ef slíkur atburður á sér stað. Í 37. gr.
reglugerðar 1170/2015, um fiskeldi, er
sú skylda lögð á leyfishafa að hafa viðbragðsáætlun til reiðu vegna slysasleppinga og kynna starfsmönnum hana.
Þá er sérstaklega tiltekið í ákvæðinu
hvers konar leiðbeiningar skuli koma
fram í slíkri viðbragðsáætlun.
6. Hyggst ráðherra setja upp
vefgátt líkt og gert var í Skotlandi þar
sem almenningur og hagsmunaaðilar
eiga greiðan aðgang að upplýsingum
um umhverfisáhrif af völdum fiskeldis í
sjókvíum?
Hér er líklega vísað til vefsíðunnar www.aquaculture.scotland.gov
.uk sem er í raun samstarf allra helstu
hagsmunaaðila í fiskeldi í Skotlandi.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um að
setja upp slíka vefsíðu á Íslandi. Hér er
hins vegar um mjög áhugaverða síðu að
ræða og verðugt að kanna möguleika á
því að setja upp slíka vefgátt á Íslandi.

Fiskeldisverkefni styrkt af AVS rannsóknasjóði í sjávarútvegi á árinu 2016.
Númer
FR 16 017-15
FR 16016-15
FR 16 037-14

Heiti
Veiruskimun í kvíalaxi og villtum laxi til
fiskræktar
Litun á Laxholdi með náttúrulegu litarefni
Burðarþolsmat íslenskra fjarða

Stofnun/fyrirtæki
Rannsóknadeild
fisksjúkdóma, THIMK
Matís ohf
Hafrannsóknastofnun

FR 16 069-06

Kynbætur á þorski

Hafrannsóknastofnun

R 16 030-16

Kynbætur fyrir auknu þoli bleikju gegn
kýlaveiki
Aukin þekking á heilnæmi íslenskrar
bláskeljar – rannsóknir á sambandi eitraðra
svifþörunga í sjó og uppsöfnun eiturs í
bláskel
Vaxtargeta bleikju: Áhrif seltu og hitastigs á
seiðastigi á vaxtarferil bleikju í áframeldi
Visteldi á laxi, stórþörungum og skeldýra til
manneldis

Háskólinn á Hólum

R 16 010-16

R 16 020-16
SR 16 053-16

R 16 001-16

Repjumjöl í fóður fyrir lax

Upphæð
7.082.000

Fjarðarskel ehf

Verkefnisstjóri
Sigríður
Guðmundsdóttir
Jón Árnason
Sólveig Rósa
Ólafsdóttir
Agnar
Steinarsson
Helgi Þór
Thorarensen
Elvar Árni Lund

Hafrannsóknastofnun

Tómas Árnason

7.000.000

ATVEST,
Maria Hildur
Atvinnuþróunarfélag
Maack
Vestfjarða
Matís ohf
Jón Árnason
Fiskeldisverkefni samtals (9 verkefni)

6.509.000
8.000.000
23.000.000
8.000.000
8.000.000

1.000.000

6.445.000
75.036.000
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Reglugerð nr. 283/2016 um breytingu
á reglugerð nr. 1170/2015 um fiskeldi
Tvær breytingar hafa verið gerðar á reglugerð um fiskeldi:

Trygging
Matvælastofnun skal, áður en rekstrarleyfi í sjókvíaeldi er gefið út,
krefja umsækjanda um sönnun þess að hann hafi keypt tryggingu að
fjárhæð kr. 3.000 fyrir hvert tonn sem umsækjanda er heimilað að framleiða samkvæmt rekstrarleyfi. Falli tryggingin niður eða henni sagt upp
fellur rekstrarleyfið úr gildi nema rekstrarleyfishafi leggi fram aðra fullnægjandi tryggingu að mati Matvælastofnunar. Framlögð trygging skal
gilda áfram í tvö ár eftir að gildistíma tryggingar eða rekstrarleyfis
lýkur. Trygging þessi skal nýtast til greiðslu þess kostnaðar sem kann
að falla til við það að fjarlægja búnað sjókvíaeldisstöðvar sem hætt
hefur rekstri, viðgerð á búnaði, hreinsun eldissvæðis og nauðsynlegar
ráðstafanir vegna sjúkdómahættu. Matvælastofnun skal eiga rétt til bóta
úr tryggingunni vegna kostnaðar sem stofnunin hefur stofnað til með
heimild skv. lögum nr. 71/2008 og reglugerðum settum á grundvelli
laganna.
Stöðvaskírteini
Rekstrarleyfishafar í sjókvíaeldi sem ekki voru í rekstri fyrir 11. desember 2015 fá frest fram til 1. febrúar 2017 til að skila inn stöðvarskírteini
samkvæmt 15. gr. Matvælastofnun er heimilt með þeim fyrirvara sem
kveðið er á um í þessu ákvæði að staðfesta gildi rekstrarleyfis án þess
að fyrir liggi stöðvarskírteini og rekstrarleyfishöfum er heimilt að hefja
starfsemi á grundvelli útgefins rekstrarleyfis án þess að fyrir liggi
stöðvarskírteini. Hafi rekstrarleyfishafi í sjókvíaeldi sem ekki var í
rekstri fyrir 11. desember 2015 ekki skilað inn stöðvarskírteini samkvæmt 15. gr. fyrir 1. febrúar 2017 fellur leyfi hans úr gildi.

bls. 15
Umfjöllun um fiskeldi í íslenskum fjölmiðlum
Aftur og aftur kemur fram sá misskilningur að
eldislax sem notaður er í sjókvíaeldi hér á landi
sé erfðabreyttur skrifar framkvæmdastjóri
Landssambands fiskeldisstöðva í Fréttablaðinu
(20 apríl).
 Þessi misskilningur er það útbreiddur að
Landssambandi fiskeldisstöðva hefur vakið
athygli á því að erfðabreyttur lax er hvergi í
heiminum í framleiðslu til manneldis.
 Laxinn sem nú er alinn er kynbættur til að
ná fram æskilegum eiginleikum fyrir fiskeldi, meðal annars hröðum vexti, síðbúnum
kynþroska, góðri fóðurnýtingu, viðnámi
gegn sjúkdómum og fleiri þáttum. Hann er
ekki erfðabreyttur.
 Kanadíska fyrirtækið AquaBounty hefur
stundað tilraunaeldi á erfðabreyttum laxi.
Notaðir voru erfðavísar úr amerískri álategund sem þolir vel kulda og einnig erfðavísir úr Kyrrahafslaxinum chinook sem er
ríkur af vaxtarhormónum. Vísunum var
blandað við erfðavísa Atlantshafslaxins.
 Lax sem nú er alinn á Íslandi hefur verið
kynbættur hjá Stofnfiski hf. frá árinu 1990.
Laxastofninn er kallaður „Sagastofninn“ og
byggir hann á norskum laxastofnum.
 ISFA (International Salmon Farmers
Association) sem íslensku laxeldisfyrirtækin eru aðilar að ásamt öllum helstu
framleiðendum á heimsvísu, eru alfarið
mótfallin eldi á erfðabreyttum fiski til
manneldis.

bls. 16
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Hugmyndir af nýjum lausnum fyrir sjókvíaeldi
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Það er mikið að gerast í þróun sjókvíeldistækni í Noregi. Það eru
eflaust margar ástæður fyrir því og
má þar nefna að unnið er að því að
draga úr umhverfisáhrifum eldisins.
E.t.v. er það sem skiptir mestu máli
er að nú er hægt að sækja um
rannsókna– og þróunarleyfi (R&Þ
framleiðsluleyfi) við þróun á sjókvíaeldistækni. Hefðbundin leyfi í
Noregi kosta háar fjárhæðir og getur
það því verið mikill stuðningur við
þróunarstarf að fá R&Þ framleiðsluleyfi en sækja þarf sérstaklega um
það til norskra stjórnvalda.
Verið er að þróa fljótandi lokaðar
einingar oft í þeim tilgangi að framleiða stórseiði sem síðan fara í
hefðbundnar sjókvíar. Með lokuðum
fljótandi einingum er betur hægt að
tryggja meiri vaxtarhraða hjá
fiskinum, sérstaklega yfir vetramánuðina. Jafnframt er dregið út
vandamálum er tengjast laxalús og
talið er að hægt sé að draga úr slysasleppingum.
Jafnframt er mikið unnið að því að
framleiða stærri og sterkari sjókvíar
og flytja þær utar á opnari svæði en
hefðbundnar sjókvíar. Með því er
talið að hægt sé að draga úr
umhverfisáhrifum eldisins.
Mörg norsk sjókvíaeldisfyrirtæki
hafa verið að kynna hugmyndir þar
sem áhugi er fyrir því að þróa sjókvíaeldistækni og hafa um 20 fiskeldifyrirtæki sótt um R&Þ framleiðsluleyfa til norskra stjórnvalda.
Myndirnar sem hér er að finna af
hugmyndum af nýjum tæknilausnum
eru teknar af vefsíðunum ilaks.no og
kyst.no.
Á síðustu árum og áratugum hafa
verið kynntar margar framúrstefnulegar tæknilausnir, og margt verið
reynt án þess að framhalda hafi verið
á því - Nær allt laxeldi fer því að
mestu leiti ennþá fram í hefðbundnum sjókvíum sem að vísu hafa verið í
mikilli þróun á síðustu árum. Þessi
bylgja nýrra
hugmynda og útfærslna á nýjum
sjókvíaeldistæknilausnum mun

hugsanlega færa okkur eitt stórt
skref fram á við.
Vonandi mun þessi þróunarverkefni
skila niðurstöðum sem Íslendingar
geta nýtt sér á næstu áratugum.

Fiskeldisfréttir

bls. 17

Laxeldi í Jökulfjörðum?
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Fyrihugað laxeldi Arnarlax í Jökulfjörðum hefur komið á stað töluverði umræðu um sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi. Hjörtur Gíslason hjá
Kvotinn.is fer vel yfir málið í fr étt
sinn þann 20 apríl. Í samantekt
kemur eftirfarandi fram og er vísað
í heimildir til frekari skýringar:
,,Langur undirbúningstími og
mikil rannsóknavinna er í
vændum vegna umsóknar Arnarlax um 10 þúsund tonna laxeldi í
Jökulfjörðum að sögn Höskuldar
Steinarssonar, formanns Landssambands fiskeldistöðva. Á
fréttavef RÚV er haft
eftir Höskuldi að hann efist ekki
um að í umhverfismati verði
tekið tillit til allra þátta,
umhverfissjónarmiða sem og
áhrifa á ferðaþjónustu. Hann
telur að ferðamenn verði ekki
mikið varir við það fiskeldi sem
nú þegar er starfrækt“.
,,Ferðamálasamtök Vestfjarða

hafa lýst andstöðu við fiskeldi í
Jökulfjörðum og bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur sömuleiðis ályktað gegn því.
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
hefur hvatt til þess að hætt verði
við fiskeldi í Jökulfjörðum“.
,,Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur fagnað áformum Arnarlax
en fyrirtækið ætlar að vera með
starfstöð í Bolungarvík og ljóst
að fjöldi starfa fylgir svo mikilli
starfsemi. Auk 10 þúsund tonna
eldi í Jökulfjörðum stefnir fyrirtækið á 10 þúsund tonna eldi
utanverðu Ísafjarðardjúpi“.
Í bókun bæjarráðs Ísafjarðarbæjar
segir: „Jökulfirðirnir eru friðland
okkar og djásn. Framsýni þeirra
var mikil sem gerðu Hornstrandir
að friðlandi árið 1975. Hornstrandir og Jökulfirðir eru í dag
einstakt svæði fyrir þær sakir og
er Bæjarráði Ísafjarðarbæjar
umhugað um að svo verði
áfram.“

Frá sjókvíaeldi Hraðfrystihússins Gunnvarar í Álftafirði og Seyðisfirði.
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Haf– og strandsvæðaskipulag - Hver er staðan?
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Umhverfisráðherra lagði fram
tillögu til þingsályktunar
um landsskipulagsstefnu 2015–
2026 á síðasta ári (Þingskjal 101 101. mál). Það hefur lítið sem
ekkert heyrst af þessu máli. Hver er
staðan þessa máls? Samfara uppbyggingu sjókvíaeldis þrýsta margir
hópar á að farið verði að vinna í
þessu máli og það klárað áður en
frekari uppbygging á laxeldi verði
leyfð. Skipulag haf- og strandsvæða
veiti grundvöll fyrir fjölbreyttri
nýtingu á haf- og strandsvæðum um
leið og viðhaldið verði mikilvægum
auðlindum hafsvæða við Ísland.
Hver er staðan ?
Í athugasemdum með þingsályktartillögunni varðandi innleiðing skipulagsgerðar á haf- og
strandsvæðum kemur m.a. fram:
,,Umhverfis- og auðlindaráðherra
skipaði árið 2014 starfshóp til að
vinna að gerð lagafrumvarps um
skipulag hafs og stranda þar sem
mótuð verði umgjörð um stjórnsýslu
skipulags haf- og strandsvæða, helstu stjórntæki við skipulagsgerðina
og landfræðilega afmörkun þeirra.
Stefnt er að því að starfshópurinn
ljúki störfum 2015“.

Svæðisbundin skipulagsgerð
Í athugasemdum með þingsályktartillögunni varðandi markmið
með svæðisbundinni skipulagsgerð
kemur m.a. fram:

bundna skipulagsgerð á
strandsvæðum með hliðsjón af
henni. Hefjast þarf handa við
skipulagsgerð fyrst á þeim svæðum
þar sem þörf fyrir yfirsýn og samræmingu nýtingar og verndar er
mest aðkallandi, svo sem tengt fiskeldi, efnistöku, frístundaiðju, samgönguleiðum og verndarsjónarmiðum.

Umfjöllun um fiskeldi í íslenskum
fjölmiðlum
Allir menn eldast og einnig kræklingaræktandinn Eiríkur Vignisson
sem varð 50 ára á dögunum og frá
var greint í Morgunblaðinu (23.
apríl) í greininni Vinnur með hrogn
og kræklingaeldi.
 „Við höfum til nokkurra ára
rekið lítið kræklingaeldi í Hvalfirði, við Hvammsvík með
nokkrum valinkunnum mönnum.
Svo erum við líka með svæði á
Vatnsleysu. Þetta er nýsköpunarverkefni sem við höfum
unnið að síðan 2011. Þetta er
atvinnuvegur sem á framtíðina
fyrir sér á Íslandi en krefst
þolinmæði. Vaxtarhraði hér er á
pari við það sem gerist í
Evrópu, en búsvæði þar eru
smám saman að minnka vegna
sjávarhita og sýkinga. Kræklingurinn er stofn sem er til
staðar í Hvalfirði og þetta eru
kvikindi sem éta svif og lífrænar
agnir og hreinsa því sjóinn.
Þessi starfsemi hjá okkur er því
öfugt við mengun.“

,,Sjókvíaeldi hefur til dæmis aðal-

lega byggst upp og verið áformað á
Vestfjörðum og Austfjörðum þar
sem aðstæður eru ákjósanlegar, en
auk þess ræðst staðsetning sjókvíaeldis af því að bann er við eldi laxfiska á tilteknum strandsvæðum umhverfis landið. Rými fyrir sjókvíaeldi er því takmarkað en jafnframt
hefur fiskeldi verið í miklum vexti
síðustu ár. Því er fyrirsjáanlega
brýnt að vinna svæðisbundnar
skipulagsáætlanir á strandsvæðum
við Vestfirði og Austfirði þar sem
taka þarf á hugsanlegum hagsmunaárekstrum sjókvíaeldis við
aðra nýtingu og verndarsjónarmið“.
,,Ýmis önnur starfsemi en fiskeldi er
við strendur landsins eins og fram
hefur komið og skoða þarf
forgangsröðun verkefna við svæðis-

Myndirnar eru teknar í kvíaeldisstöð Rifós í
Lóni í Kelduhverfi. Hvíti tankurinn er
geymsla fyrir fóður.

Umfjöllun um fiskeldi í íslenskum fjölmiðlum
Í Morgunblaðinu (24. mars) var fjallað um innanlandssölu á laxi í greininni Borðum
hátt í 2.000 tonn af laxi á ári.
 Seljendur ræða um 10% og allt upp í 20-25% aukningu í sölu hér innanlands á
hverju ári.
 Lax og bleikja er á matseðlum veitingahúsa og reyktar afurðir áberandi á
morgunverðarhlaðborðum hótela og gististaða. Þá hjálpar aukinn áhugi á matarferðamennsku til. Margir veitingastaðir úti á landi bjóða bleikju eða lax sem
framleiddur er í héraðinu.
 Stóru fyrirtækin hafa gert hlé á slátrun í nokkrar vikur yfir sumarið, hafa ekki
haft fisk til að slátra allar vikur ársins. Því hafa verið flutt inn 200-500 tonn af
laxi. Staðan er að breytast með aukinni framleiðslu og fleiri framleiðendum og
telja framleiðendur og sölufyrirtæki að nóg verði af íslenskum ferskum laxi í
sumar.

Fiskeldisfréttir
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Sjókvíaeldi á laxi og laxveiðar
—— valdimar@sjavarutvegur.is

 Er laxeldi í sjó hættulegt?

Umræðan um sjókvíaeldi á laxi
hefur verið tilfinningaþrungin, með
upphrópunum og ekki alltaf stuðst
við staðreyndir. Mikilvægt er að við
uppbyggingu laxeldi verði faglega
staðið að málum og komið í veg
fyrir að fremsta megni að eldislax
sæki upp í íslensk veiðivötn.

 Upp á land með ykkur!

Þeir neikvæðu
Uppbygging laxeldis í sjókvíum og
meint umhverfisáhrif hefur verið
mikið í umræðunni í fjölmiðlum
síðustu tvo mánuði og reyndar í
mörg ár. Andstæðingar laxeldis í
sjókvíum m.a. fulltrúar frá Landssambandi veiðifélaga og Verndarsjóðs villtra laxastofna hafa meðal
annars skrifað eftirfarandi greinar í
blöð:
 Verjum íslenska laxastofna
(Fréttablaðið, 31. mars).
 Eyðing íslenskra laxfiska
(Viðskiptablaðið, 3. mars).
 Úreltar fiskeldisaðferðir
(Morgunblaði, 7. apríl).
Einnig er vísað í umfjöllun á vef
Landssambands veiðifélaga.
Jafnframt hefur verið tekin viðtöl
sem hafa verið með ólíkindum. Þar
má nefna viðtal við formann
Verndarsjóðs villtra laxastofna í
Morgunblaðinu (11. apríl) undir
heitinu ,,Erum mjög hrædd við
þetta“. Það sem veldur manni
mestum áhyggjum er ekki endilega
það sem kemur fram heldur gagnrýnislaus vinnubrögð fjölmiðlamannsins. Það er því miður
ekki einsdæmi og er í of miklu mæli
lýsandi fyrir þau vinnubrögð sem
tíðkast í íslenskum fjölmiðlum.
Fjöldi leikmanna hafa skrifað pisla í
fjölmiðla þar sem bæði er að finna
jákvætt og neikvætt umtalsefni og
má þar nefna:

(Fiskifréttir, 20. apríl).
(Fiskifréttir, 28. apríl).

Þeir jákvæðu
Fyrir hönd Landssambands fiskeldisstöðva hefur Guðbergur
Rúnarsson framkvæmdastjóri þess
skrifað greinar:
 Ýkjur og rangfærslur um laxeldi
hjá forsvarsmönnum veiðifélagann (Morgunblaðið, 14.
apríl).
 Erfðabreyttur lax enn hvergi
fáanlegur til manneldis
(Fréttablaðið, 20. apríl).
 Lyfjalaust laxeldi einstakt á
heimsvísu (Morgunblaðið 29.
mars).
 Matvælalandið Ísland
(Fiskifréttir, 17 mars).
Þessar greinar má finna á vef
Landssambands fiskeldisstöðva.
Málþing
Málþing um neikvæð umhverfisáhrif sjókvíaeldis við Íslandsstrendur var haldið í Háskólabíói
þann 14. apríl. Að málstofunni
stóðu Landssamband veiðifélaga,
Landssamband stangveiðifélaga og
Verndarsjóður villtra laxastofna.
Fjögur erindi voru haldin á
málþinginu. Erindi og umræður frá
málþinginu er hægt að sækja á
youtube síðu Landssamband
Stangaveiðifélaga.
Eins og nafn málstofunnar bendir
til var um að ræða að mestu leyti
einhliða málflutning.
Málefnaleg umræða
Umræðan hefur oft á tíðum verið
ómálefnaleg og hlaðin tilfinningum. Skoðanir andstæðinga sjókvíaeldis á laxi eru í sumum til-

Verndarsjóður villtra laxastofna vill að gerð
veriði úttekt á fuglalífinu í Ísafjarðardjúpi
áður en leyfi til eldis verða gefin. Á
myndunum hér að ofan má sjá skarfa og
mávategundir á sjókvíum. Það er ekki vitað
um neikvæðu áhrif sjókvíaeldis á fugla en
þeir geta valdið miklu tjóni á eldisfiski og þá
sérstaklega skarfar.

vikum byggðar á hæpnum fullyrðingum sem hafa verið endurteknar
í fjölmiðlum oft án gagnrýni eða efasemda fjölmiðlamanna. Það er í
sjálfum sér ekkert óeðlilegt við það að
stangveiðimenn bregðist harkalega við
í kjölfar æsifréttamennsku. Mikilvægt
er að bæði þeir sem vilja uppbyggingu
sjókvíaeldis á laxi og þeir sem berjast
á móti verði málefnalegir í umræðunni
og byggi sinn rökstuðning á
staðreyndum.
Þó að hér sé ekki um endanlega upptalningu á fjölmiðlaumræðunni má þó
greinilega sjá að neikvæð umfjöllun er
meira áberandi. Þeir sem tapa í þessar
i umfjöllun ef hægt er að komast
þannig að orði er fiskeldið.

