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manna og á þessu ári 

bætast m.a. við tveir  nýút-

skrifaðir doktorar.  Það eru 

Theodór Kristjánsson (sjá 

bls. 6) og Snorri 

Gunnarsson (sjá bls. 4). 
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Menntamál 

Eitt af undirstöðuatriðum 

í þróun nýrra greinar er 

að til staðar sé starfsfólk 

með nægilega þekkingu 

og færni.  Ágætlega hefur 

tekist til við menntun 

háskólamenntaðar starf-

Nýlega voru stofnuð 

Samtök fyrirtækja í 

sjávarútvegi (SFS).  Í 

samþykktum kemur fram 

að aðild að samtökunum 

geta fengið fyrirtæki og 

sjálfstæðir atvinnu-

rekendur sem starfa í 

sjávarútvegi.  Með 

stofnun SFS er  LÍÚ og 

Samtök fiskvinnslustöðva 

lögð niður.  SFS leggur 

grunn að öflugum sam-

tökum með aðkomu 

breiðs hóps í 

sjávarútvegi.  

 

Byggjum á breiddinni 

Innan Landssambands 

fiskeldisstöðva eru ein-

göngu fiskeldisfyrirtæki. 

Með því að opna aðkomu 

fleiri að samtökunum má 

styrkja þau verulega s.s. 

með innkomu vinnslu– 

og útflutningsfyrirtækja, 

tækjaframleiðenda og 

annarra þjónustu-

fyrirtækja.  Slíkt fyrir-

komulag þekkist erlendis 

og má í því sambandi 

nefna Dansk Akvakultur, 

en innan þess félags eru 

fyrirtæki sem dekka alla 

virðiskeðjuna, fiskeldis-

fyrirtæki, fóður-

verkmiðjur, vinnslu– og 

útflutningsfyrirtæki.  

Ráðstefnur  

Sjávarútvegsráðstefnan 19.-20. nóv. 2015 

Frh.  á næstu síðu 

Dr. Theodór Kristjánsson (til vinstri) og Dr. Snorri 

Gunnarsson (til hægri) luku merkum áfanga á árinu. Sjá 

nánar á blaðsíðu 4 og 6. 



 
BLS. 2 FISKELDISFRÉTTIR 

rannsókna– og þróunarstarf í ís-

lensku fiskeldi fram að þessu  og 

mun eflaust gera það á næstu árum 

og áratugum.  

 

SFS kemur til með að vinna að 

menntastefnu fyrir sjávarútveginn. 

Hver er stefna LF? Hvað er kennt í 

fiskeldi við Hólaskóla og Fisk-

tækniskólann og hvernig uppfyllir 

námið þarfir greinarinnar? Hefur 

greinin komið að uppbyggingu fisk-

eldisnámsbrauta í þessum skólum?   

 

Það þarf að huga vel að menntun 

starfsmanna í fiskeldi og þá sér-

staklega sjókvíaeldis þar sem er 

mjög hröð uppbygging. 

 

Ef þú ert að leita að góðu yfirliti yfir skráðar fiskeldisstöðvar á Íslandi þá 

færðu það hjá Dýralækni fisksjúkdóma, Matvælastofnun. Opinber skrá 

yfir eldisfyrirtæki, þar sem kemur fram  heiti fiskeldisfyrirtækja, stað-

setning, áhættustig og tíðni eftirlits, tengiliðir, eldisaðferðir, eldistegundir 

og umfang rekstursins. 
 

Á vef Matvælastofnunnar er einnig að finna öll þau fjölmörgu lög og 

reglugerðir er varða fiskeldi. Sjá meðfylgjandi slóðir hér að neðan. 

http://www.mast.is/library/Listar/ListiFiskeldisfyrirtaekiIslandi1403GJ.pdf 
http://www.mast.is/matvaelastofnun/log-og-reglur/fiskeldi/ 

http://www.mast.is/library/Listar/ListiFiskeldisfyrirtaekiIslandi1403GJ.pdf
http://www.mast.is/matvaelastofnun/log-og-reglur/fiskeldi/
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Flytjum inn gjaldeyrir 

Það er eflaust fáar atvinnugreinar 

sem hafa flutt inn til landsin hlut-

fallslega jafn mikinn gjaldeyrir eins 

íslenskt fiskeldi á síðustu árum. 

Fjármagnið hefur verið nýtt til að 

koma á fót nýjum fyrirtækjum eða 

kaupa hlut í starfandi fyrirtækjum.  

 

Fjárfestingar 

Erlendir fjárfestar hafa fjárfest í 

Artic fish/Dýrfiski og Arnalaxi (sjá 

bls. 11).  Bæði þessu fyrirtæki 

erum með seiðaeldi og matfiskeldi 

á laxfiskum í sjókvíum.  Einnig 

hefur erlendur fjárfestir nýlega 

keypt Stofnfisk sem er með kyn-

bætur og framleiðslu á laxa-

hrognum (sjá bls. 13).  Erlendir 

fjárfestar koma einnig sterkt inn 

við uppbyggingu landeldisstöðva 

en Stolt Sea farm hefur byggt eldis-

stöð til framleiðslu á flatfiskinum 

senegalflúru (sjá bls. 15).  Hér er 

ekki um endanlega upptalningu að 

ræða þar sem erlendir aðilar eiga í 

fleiri fiskeldisfyrirtækjum.  Jafn-

framt eru einnig dæmi um að þeir 

hafi áhuga á að koma að með fjár-

magn og þekkingu til annarra fyrir-

tækja sem eru í uppbyggingu. 

 

Nýir tímar í íslensku fiskeldi 

Þetta eru nýjir tímar í íslensku fisk-

eldi en á síðustu áratugum hafa 

erlendir fjárfestar sýnt lítinn áhuga 

að fjárfesta hér á landi.  Á sama 

tíma og miklar fjárfestingar hafa átt 

sér stað af erlendum aðilum í 

öðrum löndum og í því sambandi 

má t.d. nefna Síle.  

 

Sjókvíeldi - Hvað hefur breyst? 

Nú spyrja eflaust margir hvað hefur 

breyst? Af hverju hafa erlendi fjár-

Hverjir eiga íslenskt fiskeldi? 

festar áhuga á að koma að 

uppbyggingu sjókvíaeldi á 

Íslandi?  Það eru einkum 

tvær ástæður fyrir því: 

 Sjávarhiti við Ísland 

hefur hækkað og jaðar-

svæði er orðið að 

áhugaverðari valkosti. 

 Erlendis er erfitt að fá 

leyfi fyrir sjókvíaeldi 

laxfiska og í sumum 

tilvikum þarf að greiða 

verulegar fjárhæðir til 

að fá leyfið. 

 

Landeldi- Hvað hefur 

breyst? 

Aðstæður til hrognafram-

leiðslu hafa alltaf verið 

einstakar á Íslandi. Jarð-

sjór á Reykjanesi er með 

stöðugt hitastig og gefur 

betri möguleika á 

hrognaframleiðslu allt árið en hjá 

samkeppnisaðilum.  Jafnframt er 

auðveldara að halda strandeldis-

stöðvum hér á landi sjúkdómafríum 

en almennt þekkist erlendis. 

 

Í tilfelli Stolt Sea Farm eru 

aðstæður einnig einstakar þar sem 

stöðin nýtir upphitaðan sjó sem 

berst frá Reykjanesvirkjun. Hægt er 

að hafa kjörhitastig á fiskinum allt 

árið og ná hámarks vexti. 

 

Jákvætt við erlendar fjárfestar? 

Eflaust þykir sumum miður að 

meirihluti eignaraðildar í íslensku 

fiskeldisfyrirtækjum sé eigu er-

lendra aðila.  Það jákvæða er þó að 

með tilkomu erlendra aðila: 

 Fæst fjármagn til uppbyggingar 

sem oft hefur verið skortur á í 

íslensku fiskeldi.  

 Eykst þekking sem stuðlar að 

aukinni samkeppnishæfni ís-

lenskt fiskeldis á erlendum 

mörkuðum.  

 

Yfirtaka erlendir fjárfestar? 

Það má telja mjög líklegt að fjár-

festingar erlenda aðila munu aukast 

á næstum árum og að íslenskt fisk-

eldi verði fljótlega í meirihlutaeigu 

erlendra aðila. Fiskeldi er mjög fjár-

frek atvinnugreina og reikna má 

með að það þurfi u.þ.b. einn mill-

jarð króna fyrir hver 1.000 tonn 

framleitt í sjókvíaeldi og er þá allt 

tekið með seiðaeldi, matfiskeldið og 

slátrun.   

 

Ungir sumarstarfsmenn hjá Fiskeldi 

Austfjarðar vinna við að hreinsa 

netpoka.  
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Doktor Snorri Gunnarsson 

Snorri Gunnarsson (f. 1968) lauk 

B.S. gráðu í líffræði við Háskóla 

Íslands 1993 og Cand. Scient gráðu í 

fiskeldi frá Háskólanum í Bergen 

árið 2001. Hann starfaði í nokkur  ár 

hjá Stofnfiski hf. við laxakynbætur. 

Hann hóf störf hjá norska 

rannsóknarfyrirtækinu Akvaplan 

niva AS árið 2004 og hefur starfað 

þar síðan sem sérfræðingur í fisk-

eldi. Akvaplan niva sérhæfir sig 

meðal annars í rannsóknum tengdum 

fiskeldi og hefur hlotið vottun sem  

eftirlitsaðili með fiskeldisstarfsemi í 

Noregi.   

 

Leiðbeinendur 

Albert K. Imsland framkvæmdastjóri 

rannsókna og þróunar hjá  Akvaplan 

niva AS og prófessor við Háskólann 

í Bergen, Sigurd Stefansson pró-

fessor við Háskólann í Bergen, Helgi 

Thorarensen prófessor við 

Háskólann á Hólum og Dr. Atle 

Foss sérfæðingur hjá Akvaplan-niva 

AS. 

 

Andmælendur  

Even Jørgensen prófessor við 

Háskólann í Tromsö og Richard 

Fitzgerald Prófessor við Írska 

Þjóðarháskólann í Galway (National 

University of Ireland, Galway).  

 

Vörnin og samstarfsaðilar 

Snorri Gunnarsson varði doktorsrit-

gerð sína þann 8. maí  síðast liðinn 

við Háskólann í Bergen. Ritgerðin 

bar heitið: „Environmental manipul-

ation of land-based farmed Arctic 

charr; effects on growth, feeding 

and maturation (Notkun 

umhverfisþátta á bleikjueldi; áhrif á 

vöxt, fóðurnám og kynþroska)“. 

hefur almennt neikvæð áhrif á vöxt 

bleikju en þrif bleikju í íssöltu vatni 

var þó nokkuð góð í áframeldi enda 

bleikja alin með góðum árangri í 

strandeldisstöðvum á Íslandi.  

 

Næstu skref 

Áhugavert væri að fylgja þessu 

athugunum eftir með því að skoða 

betur hvernig nýta megi góða    

vaxtarmöguleika á seiðastigi án nei-

kvæðra áhrifa á kynþroska og vöxt á 

seinni stigum eldis. Þá væri vert að 

skoða betur möguleika með að beita 

mismunandi fóðurlotum og lækka 

þannig fóðurkostnað.  

Verkefnið var unnið í nánu samstarfi 

við Háskólann á Hólum en aðrir 

samstarfsaðilar voru Matís ohf, 

Íslandsbleikja, Hafrannskóknar-

stofnun og Háskólinn í Gautaborg. 

Mikilvægur fjárstuðningur fékkst frá 

AVS rannsóknasjóði í sjávarútvegi 

og frá Tækniþróunarsjóði.   

 

Ágrip 

Bleikja er einkum alin í landeldis-

stöðvum þar sem framleiðslu-

kostnaður er hlutafallslega hár 

samanborið við eldi í kvíum. Við 

eldi á landi eru hins vegar að nokkru 

leyti hægt að stýra mikilvægum 

umhverfisþáttum, háð aðstæðum í 

hverri eldisstöð, til þess að auka 

framleiðni í eldinu og velferð eldis-

fiska. Aukin þekking á áhrifum hel-

stu umhverfisþátta á vöxt og 

viðgang í landeldi er því lykilatriði 

til þess að draga úr framleiðslu-

kostnaði. Markmið verkefnisins var 

að rannsaka hvernig nýta mætti 

eldishita, ljóslotu, seltustig og 

fóðrun til hagsbóta í bleikjueldi.  

 

Framkvæmdar voru fjórar 

eldistilraunir þar sem unnið var með 

hvern þessara eldisþátta og birtar 

ritrýndar greinar úr hverri þeirra. 

Sýnt var fram á hvernig þeir höfðu 

áhrif á vöxt, kynþroska og fóður-

nýtingu. Hár vöxtur á seiðastigi við 

hærri eldishita skilaði sér í umtals-

vert auknum kynþroska og nei-

kvæðum áhrifum á vöxt í áframeldi. 

Sýnt var fram á að hægt er að beita 

ljóslotu til þess að bæta vöxt og í 

fóðrunarrannsókn tókst að lækka 

fóðurkostnað án þess að draga úr 

vexti bleikjunnar. Rannsóknir á 

áhrifum seltu leiddu í ljós að selta 

Fyrir áhugasama er slóðin á ritgerð 

Snorra:  

https://bora.uib.no/handle/1956/7936  

https://bora.uib.no/handle/1956/7936
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Þegar ákvarðanir eru teknar þarf 

upplýsingar og þekkingu. Burt séð 

frá því hvaða ákvarðanir eru teknar 

og hverjum þær reynast best þá eru 

gögn og upplýsingar grunnur  rök-

ræðunnar. Mikilvægt er að 

upplýsingar byggist á samræmdum 

og stöðluðum aðferðum þannig að 

nýta megi þær af þekkingu. Þetta 

kemur m.a. fram í skýrslunni Aukin 

verðmæti gagna sem Páll Gunnar 

Pálsson og samstarfsmenn tóku 

saman.  

 

Opinber gögn um fiskeldi 

Þrátt fyrir að fiskeldi sé ekki byggt 

á ýkja mörgum tegundum eða 

miklum fjölda afurða, þá er ekki 

mögulegt að greina verðmætasköpun 

greinarinnar að öllu leyti niður 

á tegundir. Landssamband fiskeldis-

stöðva er eini aðilinn sem 

birtir tölur um framleiðslu einstakra 

tegunda og byggir þær tölur á sam-

skiptum við félagsmenn 

og tölum sem dýralæknir  fisk-

sjúkdóma hjá Matvælastofnun fær úr 

sláturdagbókum allra eldisstöðva. 

Hvorki Hagstofan né Fiskistofa eru 

með þessar tölur aðgengilegar og 

því þarf að leita að opinberum og 

staðfestum tölum á innsíðu í árlegri 

skýrslu dýralæknis fisksjúkdóma. 

Verið er að vinna í að gera þessi 

gögn aðgengilegri og má vænta 

þess að innan tíðar verði 

auðveldara að nálgast staðfestar og 

opinberar tölur um framleiðsluna. 

Aukin verðmæti gagna 

 www.matis.is/verkefni/nr/3752 

Tollskráin er ekki að skila góðum  

upplýsingum þar sem t.d. 

bleikjunni og regnbogasilungnum 

er komið fyrir í sama tollnúmerinu 

og því ekki mögulegt að fylgjast 

með útflutningsverðmætum 

hvorrar tegundar fyrir sig. 

http://www.matis.is/verkefni/nr/3752
http://www.matis.is/verkefni/nr/3752
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Doktor Theodór Kristjánsson 

Miðvikudaginn 28. maí varði 

Theódór Kristjánsson doktorsrit-

gerð sína í búvísindum við 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Verk-

efnið ber heitið Kynbótaskipulag 

fyrir eldisþorsk. Vörnin fór fram í 

Ásgarði (Ársal) á Hvanneyri. 

 

Leiðbeinendur 

Dr. Ágúst Sigurðsson, rektor 

Landbúnaðarháskóla Íslands 

Dr. Þorvaldur Árnason, gestapró-

fessor við Landbúnaðarháskóla 

Íslands 

Dr. Sigurður Guðjónsson, forstjóri 

Veiðimálastofnunar 

Dr. Jónas Jónasson, framkvæmda-

stjóri Stofnfisks ehf. 

 

Andmælendur 

Dr. Anna Sonesson, vísindamaður, 

NOFIMA – Norwegian Institute of 

Food, Fisheries and Aquaculture 

Research 

Dr. Snæbjörn Pálsson, prófessor 

við Háskóla Íslands 

Dr. Jóhannes Sveinbjörnsson dó-

sent og deildarforseti auðlinda-

deildar. 

 

Ágrip 

Ritgerðin er samantekt um upphaf 

þorskakynbóta á Íslandi frá söfnun 

á erfðaefni í grunnstofn og síðar til 

mats á erfðastuðlum á mikilvægum 

eiginleikum í þorskeldi. Söfnun í 

grunnstofn stóð yfir á árunum 2003 

– 2005 þar sem hrognum var 

safnað úr villtum þorski frá ellefu 

hrygningarstöðvum í kringum 

landið. Alls voru búnar til 350 fjöl-

skyldur sem voru notaðar í áfram-

haldandi kynbætur. Samanburður á 

vexti og tíðni kynþroska í eldi á 

þorski, sem átti uppruna sinn frá 

hrygningarstöðvum fyrir Norður- http://skemman.is/en/item/view/1946/19399 

og Suðurlandi, sýndi ekki mark-

tækan mun í þessum eiginleikum.  

 

Hrognin voru klakin og fyrstu 

mánuðir eldisins fóru fram hjá 

Tilraunastöð Hafrannsókna-

stofnunarinnar að Stað við Grinda-

vík. Eftir 12 mánaða eldi frá klaki 

voru seiðin flutt í kvíar í Ísafjarðar-

djúpi og í Berufirði. Gerðar voru 

reglulegar mælingar á þorskinum 

allt frá útsetningu til slátrunar. Mat 

á arfgengi mikilvægra eiginleika 

sýndi að arfgengi vaxtar er hátt (h2 

= 0.34) og líklegt má telja að kyn-

bætur fyrir auknum vaxtarhraða 

muni skila verulegum árangri líkt 

og raunin hefur verið í laxeldi. 

Samspil erfða og umhverfis fyrir 

vöxt í Berufirði og Ísafjarðardjúpi 

var lágt (rG = 0.95) og ekki líklegt 

til að hafa áhrif á val á ein-

staklingum til eldis í framtíðinni. 

Hins vegar var arfgengi slátureigin-

leika eins og flakanýtingar (h2 = 

0.04) og lifrahlutfalls (h2 = 0.061) 

mjög lágt og ekki líklegt að kyn-

bætur muni skila árangri fyrir þessa 

eiginleika.  

 

Mat á arfgengi á tíðni kynþroska á 

fyrsta ári í sjókvíum sýndi að tíðni 

kynþroska hefur mjög háa erfða-

fylgni (rG = 0.9) við vöxt og sýna 

niðurstöður að erfitt verður að velja 

samtímis fyrir lækkun á tíðni 

kynþroska og auknum vexti. Þróa 

þarf aðrar aðferðir til að koma í veg 

fyrir kynþroska á fyrsta ári í sjókví-

um.  

 

Í upphafi þorskakynbóta var notast 

við DNA ætternisgreiningu. Niður-

stöður úr ætternisgreiningum og 

síðar mat á lifun á seiðastigi 

þorsklirfa leiddu í ljós að lifun er 

mjög mismunandi á seiðastigi. 

Áhrif af mismunandi lifun á milli 

fjölskyldna á kynbótaframför voru 

prófuð með hermilíkani. Niður-

stöður sýndu að verulega dró úr 

kynbótaframför þegar valið var úr 

fjölskyldukerfi með mjög mis-

munandi lifun.   

 

Um doktorsefnið 

Theódór Kristjánsson er fæddur 

árið 1966. Theódór stundaði nám 

við Háskóla Íslands 1992 – 1996 

og lauk þaðan BS gráðu í líffræði 

og síðar meistaragráðu í líffræði 

þaðan árið 2004.  Theódór starfar 

sem verkefnisstjóri hjá Stofnfiski. 

 

 

http://skemman.is/en/item/view/1946/19399
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Stuttar fréttir  -  Markaðsmál 

 Selja íslenskan fisk, skyr og salt í Sviss.  Svisslendingar  eru mjög 

kröfuharðir og stunda viðskipti með nákvæmni úrsmíðameistarans. 

Fyrirtækið Ice-Co hefur sl. 20 ár byggyt upp markað fyrir ferskan fisk 

til stórmarkaða og heildsala í Sviss og viðar í Evrópu. Í upphafi 

snérist starfsemi Ice-Co um að kynna íslenska bleikju og vinna traust 

viðskiptavina. ,,Við komum víða að lokuðum dyrum því íslenskir 

útflytjendur höfðu ekki gott orspor í þá daga“ var haft eftir for-

svarsmanni Ice-Co.  ,,Með þrautseigju tókst þó að sýna fram á að við 

Íslendingar getum unnið faglega og hefur starfsemin breyst mikið og 

undið upp á sig með árunum“ (Morgunblaðið, 22 nóv.). 

 Marko partner hefur nýlega sett upp vefsíðu Markofish þar sem er að 

finna verð á ýmsum sjávarafurðum.  Einnig er hægt að sjá á síðunni 

verðþróun á laxi (https://markofish.com/).  

Fiskeldisfræði á Hólum 
Úr Greiningu Sjávarklasans 

 

 Árið 2012 voru um 250 manns að 

starfa i fiskeldi á Íslandi en 

greinin er að styrkjast hérlendis 

og áberandi mikill uppgangur í 

eldisiðnaði á suðurfjörðum Vest-

fjarða. Talið er að fjölgun starfa á 

tveimur árum sé 36% og um 340 

manns komi að greininni nú. 

 Frá því að Háskólinn á Hólum 

hóf kennslu á háskólastigi árið 

2007 hafa um 40 nemendur út-

skrifast með diplómu í fiskeldi. 

Fram að því hafði diplómanám í 

fiskeldi á framhaldsskólastigi 

verið í boði.  

 Nú í haust voru nýnemar aðeins 

þrír en markmið námsins er að 

nemendur öðlist hæfni til að sinna 

fjölbreyttum störfum á sviði fisk-

eldis og fiskalíffræði. Það er ljóst 

að fiskeldi er grein sem kemur til 

með að vaxa á komandi árum og 

framboð í menntun greinarinnar 

mikilvægur þáttur til að gefa byr í 

seglin. 

http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/

uploads/2014/11/17.11.2014-Haftengt-

nam-i-brennidepli.pdf 

Kynbótastöð Hólaskóla þar sem kynbætur á bleikju eru stundaðar í 

gömlum fjárhúsum.  

https://markofish.com/
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/11/17.11.2014-Haftengt-nam-i-brennidepli.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/11/17.11.2014-Haftengt-nam-i-brennidepli.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/11/17.11.2014-Haftengt-nam-i-brennidepli.pdf
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Stuttar fréttir   

 Styrja komin í prufueldi. Stolt Sea Farm hefur  

til skoðunar að hefja eldi á styrju hér á landi og 

hafa fyrstu styrjuseiðin verið sett í ker í eldis-

stöðinni á Reykjanesi. Byggð yrði eldisstöð sem 

yrði svipuð að stærð og sú á Reykjanesi og berast 

böndin helst að Flúðum í staðarvali. Stolt Sea 

Farm elur styrju í Kaliforníu (Fiskifréttir 20 nóv.). 

 Efla vísindarannsóknir á laxfiski. Fulltrúar  frá 

líf– og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands 

og forsvarsmenn Stofnfisks gerðu með sér á 

dögunum samstarfsamning um rannsóknir á 

erfðafræði laxfiska og samnýtingu á starfsaðstöðu í 

Öskju, náttúrufræðihúsi HÍ (Morgunblaðið, 6 des). 

 Víur undirbúa framleiðslu á skordýrum til að 

fóðra eldisfisk. Víur  ehf., gera ráð fyr ir  að nýta 

svörtu hermannafluguna (Hermetia illucens) til 

ræktunarinnar. Svarta hermannaflugan er hrað-

vaxta hitabeltisskordýr sem hefur verið mikið 

rannsökuð. Úr lirfunum er unnið lirfumjöl, sem er 

próteinríkt og heilnæmt fyrir eldisfisk (http://

www.fodurskordyr.is/). 

 Eldislausnir. Markmið okkar  hjá Eldlausnum 

er að lækka rekstrarkostnað fyrirtækja sem stunda 

fiskeldi, en þar má nefna kostnað við fóður, súr-

efnis- og rafmagnskostnað (http://www.eldi.is/).  

Stuttar fréttir  - Atvinnutækifærin 

Uppbyggings fiskeldis á Íslandi hefur jákvæð áhrif á 

atvinnutækifæri við vinnslu eldisafurða á lands-

byggðinni.  Vísir hætt sinni starfsemi á Þingeyri og 

Djúpavogi og í staðinn koma fyrirtæki sem nýta hús-

næðin til vinnslu á eldisfiski. 

 Vinnsla eldisfisks Arctic Odda ehf. flyst til 

Þingeyrar. Í yfirlýsingu frá Vísi hf., Valþjófi ehf., 

og Arctic Odda kemur fram að Arctic Oddi flytji 

starfsemi sína frá Flateyri í húsnæði sem var í eigu 

Vísis á Þingeyri. Þar ætlar fyrirtækið að sinna 

vinnslu og pökkun á eldisfiski og sinna frekari 

uppbyggingu á fiskeldi fyrirtækisins (bb.is, 28 

nóv.). 

 Áframhaldandi fiskvinnsla á Djúpavogi.  

Fiskvinnsla hefst á Djúpavogi undir merkjum Bú-

landstinds um næstu áramót. Engin starfsemi hefur 

verið undir nafni Búlandstinds síðustu ár en Ósnes 

og Fiskeldi Austfjarða hf. hafa skuldbundið sig til 

þess að auka hlutafé Búlandstinds um samtals 140 

milljónir króna og hefja þar fiskvinnslu, auk 

vinnslu og pökkunar á eldisfiski. Ósnes kaupir 

tæki og búnað Vísis á staðnum og leggur inn sem 

hlutafé í Búlandstind og hlutafé Fiskeldis Aust-

fjarða verður í formi tækjabúnaðar til vinnslu og 

pökkunar á eldisfiski (visir.is 29 okt.).  

http://www.fodurskordyr.is/
http://www.fodurskordyr.is/
http://www.eldi.is/
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Síðustu mánuði hefur mikið verið fjallað um fiskeldi á 

Hrafnaþingi á sjónvarpsstöðinni ÍNN.  Hér er um að 

ræða fréttaefni sem tekið var á síðasta sumri af helstu 

fiskeldisstöðvum á Vestfjörðum  s.s. af starfsemi Dýr-

fisks og Arnarlax.   

 

Eins og áður hefur komið fram í fréttum er Dýrfiskur að 

byggja stóra seiðaeldisstöð í innanverðum Tálknafirði. Á 

myndunum hér til hægri má sjá teikningu af þremur 

fyrirhuguðum eldishúsum og yfirlitsmynd af byggingar-

framkvæmdum sem tekin var í sumar.  

Fréttir af fiskeldi á ÍNN sjónvarpsstöðinni 

http://inntv.is/Horfa_a_thaetti/Hrafnathing/ 

Fishfarm verkefnið 

Verkefnið er unnið  á vegum 

Leonardo evrópuáætlunarinnar og 

hófst haustið 2012, en markmið 

þess er að þróa nýtt kennsluefni 

fyrir eldismenn sem stunda eldi 

bæði í sjó og ferskvatni í Evrópu.  Í 

verkefninu er leitast er við að veita 

aðgang að nýjustu upplýsingum og 

rannsóknum þar sem finna má 

margháttaðan fróðleik um eldisað-

ferðir auk þess sem bent er á 

lausnir á vandamálum sem á 

stundum fylgja eldisstarfsemi. 

Einnig er fræðsla varðandi löggjöf 

Evrópusambandsins sem lýtur að 

fiskeldi.  Þær þjóðir sem taka þátt í 

verkefninu eru Tyrkland sem hefur 

verkefnisstjórn með höndum, Ítalía, 

Ungverjaland, Pólland, Litháen og 

Ísland.  Markhópar eru einkum 

starfsfólk eldisstöðva og einstak-

lingar sem áhuga hafa á slíkri 

atvinnustarfsemi.  Í verkefninu er 

sett upp vefsíða, þar sem rafrænn 

aðgangur er að nýútgefinni 

kennslubók um hina ýmsu þætti 

fiskeldis og unnt er að stunda fjar-

nám (e-learning) í hinum ýmsu 

þáttum fiskeldis.  

 

Af hálfu Íslands hafa Sigurður Már 

Einarsson fiskifræðingur á 

Veiðimálastofnun og Valdimar Ingi 

Gunnarsson sjávarútvegsfræðingur 

tekið þátt í verkefninu. 

Verkefnum var skipt á milli þát-

tökulanda og voru Íslendingar 

ábyrgir fyrir köflum í kennslu-

bókinni sem fjalla um eldistækni, 

búnað og eldisaðferðir.  Hér er um 

að ræða stutta og hnitmiða kafla og 

einnig er bent á ítarefni þar sem 

lesandinn getur kynnt sér efnið 

nánar.  Kaflar sem Íslendingar voru 

ábyrgir fyrir eru:  

 Vatnsgæði og meðhöndlun 

vatns 

 Fiskeldisaðferðir og tækja-

búnaður 

 Klak og seiðaeldi 

 Slátrun og vinnsla 

 

Kennslubókin er á ensku, en glærur 

eru þýddar yfir á íslensku.  Kaflanir 

eru misjafnir að gæðum og taka 

mið að aðstæðum og þekkingu 

höfunda í einstökum löndum.  

 

Fishfarm verkefnið er nú lokið og 

hugasömum er bent á að kynna sér 

Fishfarm vefsíðuna eða á face-

book þar sem nánari upplýsingar 

koma fram um verkefnið. 

 

Athuga að það þarf að skrá sig sér-

stakelga inn á vefinn http://

fishfarmeurope.eu/ (Create new 

account).  Þegar því er lokið eru 

allar upplýsingar aðgengilegar.  

 

http://fishfarmeurope.eu/ 

Yfirlitsmynd af athafnasvæði Dýrfisks í Tálknafirði frá því um 

sumarið 2014.  

Yfirlitsteikning af þremur seiðaeldishúsum sem Dýrfiskur 

stefnir að reisa í Tálknafirði. 

Stuttar fréttir -  

 Norðmenn í fiskeldi hér. Mikill vaxtarkippur  

grípur nú um sig í íslensku laxeldi. Íslenskir 

laxeldisspekúlantar spá því nú að þess sé ekki langt 

að bíða að norsk stórfyrirtæki fari að fjárfesta í 

greininni hér á landi (dv.is, 12 des.).  

http://inntv.is/Horfa_a_thaetti/Hrafnathing/
C:/Users/USER/Documents/2014
https://www.facebook.com/leonardo.fishfarm
https://www.facebook.com/leonardo.fishfarm
http://fishfarmeurope.eu/fishfarma/
http://fishfarmeurope.eu/fishfarma/
http://fishfarmeurope.eu/fishfarma/


 
BLS. 10 FISKELDISFRÉTTIR 

Stuttar fréttir - Stjórnsýslan 

Matvælastofnun óskar eftir að ráða háskólamenntaðan einstakling sem fags-

viðsstjóra fiskeldis með aðsetur á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi (mast.is, 

24.okt.) 
 Hlutverk fagsviðsstjóra er að hafa yfirumsjón með málum er lúta að útgáfu 

rekstrarleyfa og eftirlit með fiskeldisstöðvum er varða búnað, eldissvæði og fram-

leiðslu. 

 Meðal verkefna er skoðun búnaðar fiskeldisstöðva, öflun framleiðslugagna, sann-

reynd skráninga og viðbragðsáætlana vegna slysasleppinga. Rafrænt eftirlit og gerð 

umsagna er varða leyfismál fiskeldisstöðva, auk almennrar stjórnsýslu á þessu 

sviði. 

 

Ekki eru allir sáttir að starfið sé hjá Matvælastofnun á Selfossi.  Eftirfrandi fréttir 

birtust í bb.is  

 Annað tveggja starfa sem var á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði hefur verið auglýst 

laust til umsóknar. Starfið er að vísu ekki hjá Fiskistofu og því síður á Ísafirði 

heldur er starfið hjá Matvælastofnun á Selfossi. Fiskistofa lokaði starfsstöð sinni á 

Ísafirði í janúar eftir hræringar í stjórnsýslumálum fiskeldis með lagafrumvarpi 

Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráðherra um breytingar á regluverki og 

stjórnsýslu fiskeldis. Með því voru verkefni sem varða fiskeldi flutt frá Fiskistofu 

til Matvælastofnunar (bb.is, 5 nóv.) 

 Það eru gríðarleg vonbrigði að starf fagsviðsstjóra fiskeldis hafi verið auglýst hjá 

Matvælastofnun á Selfossi. Þetta kemur fram í ályktun sem var samþykkt á fundi 

bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Bæjarstjórnin krefst þess að „staðið verði við þau 

fyrirheit að sérfræðistörf tengd fiskeldi verði staðsett á Ísafirði,“ að því er segir í 

ályktuninni. Starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði hefur verið mannlaus frá því á ára-

mótum og segir í ályktun bæjarstjórnar að það svo sé þrátt fyrir fyrirheit Sigurðar 

Inga Jóhannssonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um að hann telji að 

opinber starfsemi tengd fiskeldi eigi að vera staðsett á Vestfjörðum (bb.is, 7 nóv).  
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 Barki  ehf 
Nýbýlavegur 22 
200 Kópavogur 
Sími :569-4000 

Fiskflutningsbarkar og Camlock kúplingar 

Eigum á lager fiskflutningsbarka ( PUR 102 - PUR 250 FISH 
TRANSPORT)  frá  4“ –  10“  einnig eigum við Camlock       
kúplingar frá ½“  - 8“ . 

 Arnalax hefur í dag leyfi til að 

framleiða um þrjú þúsund tonn 

af laxi.  

 Fyrirtækið hefur sótt um að fá 

10 þúsund tonna leyfi. Það er 

verið að klára umhverfismat 

fyrir þessa stækkun og vonast er 

til að fá leyfi á næsta ári.  

 Fimmtán manns starfa hjá fyrir-

tækinu en miðað við 10 þúsund 

tonna eldi og fullvinnslu afurða 

munu um 150 manns starfa hjá 

fyrirtækinu. 

 Tíu þúsund tonna laxeldisstöð í 

Arnarfirði kostar 1,5 mill-

jarða króna. 

 Gert er ráð fyrir að 

slátra fyrstu löxunum eftir 

um það bil ár eða þegar 

þeir eru orðnir 4 til 5 kg að 

þyngd. 

 Norska félagið Kvithol-

men átti 90% hluti í Arnar-

Stuttar fréttir  - Bleikjueldi 

Til skoðunnar að stækka bleikjueldið enn 

frekar.  Úr viðtali við framkvæmdastjóra 

Íslandsbleikju sem birtist í Morgunblaðinu 

(Sjávarútvegur), 20 nóv. Það helsta sem 

fram kom: 

 Sænskt bleikjueldi hefur verið að sækja í 

sig veðrið en íslenskar eldisstöðvar eru 

enn leiðandi. 

 Samkeppnin hefur farið harðnandi á 

bleikjumarkaði og hyggst Íslandsbleikja 

bregðast við með að bæta rekstur sinn og 

stækka bleikjueldi sitt við Grindavík. 

 Samherji rekur auk Íslandsbleikju 

Íslandslax Núpum og Silfurstjörnuna í 

Öxarfirði. 

 Íslandsbleikja er stærsti framleiðandi á 

bleikju í heiminum, með 2.000-2.5000 

tonna framleiðslu en heimsframleiðslan 

er sennilega 6.000-7.000 tonn. 

 Til að auka framleiðsluna er gert ráð 

fyrir að byggja nokkur ný kör og er 

unnið að deiluskipulagi.  

 Íslandsbleikja selur mest til Banda-

ríkjanna, en þar er viðskiptavina-

hópurinn að stórum hluta veitingahúsa-

keðjur með miðlæga innkaupastjórnun 

svo að með einum viðskiptasamningi er 

kannski hægt að ná til hundað 

veitingastaða.  

 Í Evrópu eru margir smáir kaupendur 

sem eru tryggir og halda áfram að kaupa 

vöruna á meðan þeir geta stólað á gæðin 

á réttu verði.  

 Nokkur vinna hefur verið lögð í að 

komast inn á markað í Asíu og þar eru 

þreifingar í gangi.  

Á forsíðu Viðskiptablaðsins birtist 

fréttin Norskir fjárfestar hafa lagt 

fé í laxeldisfyrirtækið Arnalax - 

Fjárfest fyrir 900 milljónir 

króna.  Það sem vakur  mesta 

athygli í þessari fétt er að ekki var 

birt mynd af viðmælanda, forsvar-

smanni Arnalax heldur þeim sem 

ekki vill sjókvíaeldi á laxfiskum 

við Ísland, formanni Verndasjóði 

villtra laxfiska. 

 

Í greininni er farið yfir áform Arna-

lax og það helst sem kemur fram 

er: 

laxi en feðganir Mathías 

Garðarson og Kristian eig 50% 

hlut i Kvitholmen.   

 Kvitholmen er síðan í eigu Sal-

mus og eiga feðgarnir 50% hlut 

í því félagi á móti þýska fé-

laginu Clama. 

Norðmenn fjárfesta í Arnarlaxi 
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Skýrsla Sjávarklasinn á Íslandi: Efnahagsleg umsvif og afkoma 2013 
Tæknifyrirtæki 

Tæknifyrirtæki í sjávarklasanum 

hafa eflst myndarlega frá árinu 

2008 og heildartekjur greinarinnar 

vaxa nú annað árið í röð um 12-

13% eins og fram kemur í nýrri 

skýrslu Sjávarklasans.   

 

Hér er að sjálfsögðu mest um að 

ræða fyrirtæki sem framleiða fyrir 

sjávarútveginn. Af tíu stærstu eru  

fyrirtæki eins og Marel og Valka 

sem framleiða búnað sem notaður 

er við slátrun og vinnslu á eldis-

fiski. Vaki stærsta fyrirtækið hér á 

landi sem framleiðir nær eingöngu 

búnað fyrir fiskeldi er níunda 

stærsta yfir tæknifyritæki með 

mestu umsvif.  

http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/11/Sjavarklasinn-Efnahagsleg-umsvif-og-afkoma-2013.pdf 

Fiskeldi 

Í skýrslu Sjávarklasans er fjallað 

um fiskeldi og kemur þar m.a fram 

að á undanförnum misserum hefur 

verið ráðist í nokkrar fjárfestingar í 

greininni og fiskeldið verið ein 

fárra atvinnugreina hér á landi sem 

notið hefur áhuga erlendra fjár-

festa. Þessar fjárfestingar 

munu líklega byrja að skila sér í 

aukinni framleiðslu á næsta ári en 

samkvæmt tölum frá Lands-

sambandi 

fiskeldisstöðva má búast við að um 

8.500 tonnum af eldisfiski verði 

slátrað á árinu 2014 og allt að 

10.500 tonnum árið 2015.  

bilinu 37-45 

NOK/kg næstu 

tvö árin, býst 

markaðurinn við 

að verð hækki 

aftur á næstunni.  

 

Útflutningslönd 

Bandaríkin eru 

langmikilvægasti 

markaður fyrir 

íslenskan eldis-

fisk en þangað 

fóru um 56% af 

framleiðslunni 

árið 2013, stærsti 

hlutinn heill 

ferskur fiskur.  

 

Bretland er næst stærsti 

markaðurinn hvað magn snertir en 

um 795 tonn af eldisafurðum fóru 

þangað árið 2013 að verðmæti um 

591 milljón króna. Þýskaland var 

þriðji stærsti markaðurinn árið 

2013 að magni með um 663 tonn 

en er þó mun verðmætari en Bretl-

Skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg 

Í skýrslu Íslandsbanka um ís-

lenskan sjávarútveg er einnig 

fjallað um fiskeldi. 

 

Útflutningsverðmæti  

Útflutningsverðmæti eldisfisks 

hélst nánast óbreytt á milli áranna 

2012 og 2013 en verðmæti beggja 

áranna námu um 4.900 milljónum 

króna.  Aukning útflutnings-

verðmæta milli áranna 2010 og 

2013 námu um 1,8 milljörðum sem 

skýrist einna helst af innkomu 

nýrra aðila.  

 

Verð á laxi  

Verð á laxi hefur haldist nokkuð 

hátt síðustu mánuði en það náði 

hámarki um áramótin 2013/2014 

þegar verðið fór rétt yfir 49 NOK/

kg. Verð fyrir lax hefur lækkað 

síðan þá og fór niður í 32,5 NOK/

kg í september 2014 en nokkuð 

mikið framboð er á haustin þegar 

framleiðendur slátra eftir vöxt 

sumarsins.  Ef tekið er mið af fram-

virku verði á laxi, sem liggur á 

https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/Seafood-Reports/Íslenski%20Sjávarútvegurinn%202014-LQ.PDF 

Útflutningsverðmæti eldisfisks í milljónum króna (Úr skýrslu 

Íslandsbanka) 

and með um 809 milljónir króna 

verðmæti. Úkraína var síðan fjórði 

stærsti markaðurinn að magni til 

með um 508 tonn að verðmæti um 

318 milljónir króna en þar er aðal-

lega um að ræða ferskan heilan 

silung.  

http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/11/Sjavarklasinn-Efnahagsleg-umsvif-og-afkoma-2013.pdf
https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/Seafood-Reports/Íslenski%20Sjávarútvegurinn%202014-LQ.PDF
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Stofnfiskur seldur til Benchmark Genetics Ltd.  

Gengið var frá kaupsamningi á 

milli HB Granda hf. og Benchmark 

Genetics Limited 

(www.benchmarkplc.com)  vegna 

kaupa hins síðarnefnda á öllum 

hlutum HB Granda hf. í Stofnfiski.  

Eignarhlutur HB Granda hf. í 

Stofnfiski hf. nam 64,94% af hluta-

fé félagsins.  Söluverð eignarhluta 

HB Granda hf. nemur um 1.858 

milljónum íslenskra króna. Sölu-

verð hlutanna getur þó hækkað nái 

Stofnfiskur hf. sölumarkmiðum 

sínum innan þriggja ára en hæst 

getur söluverð hlutanna numið 

3.158 milljónum íslenskra króna.  

 

Stofnfiskur  
Stofnfiskur hf. er stærsti fram-

leiðandi á Íslandi á laxahrognum 

og er fyrirtækið auk þess leiðandi í 

kynbótum fyrir fiskeldi.  

Framleiðslugeta Stofnfisks er mun 

meiri en framleiðslan dagsins í dag.   

Nú er framleiðslan 60 til 70 milljón 

hrogn á ári og velta Stofnfisks er 

um 1,5 milljarða króna.  Mark-

miðið er að tvöfalda umsvifi fyrir-

tækisins á næstu þremur árum.  Hjá 

fyrirtækinu er nú 43 starfs-menn.  

 
hbgrandi.is, 22 nóv.   og Fréttablaðið 25 nóv. 

Stofnfiskur hefur náð árangri og 

mikill athygli fyrir að geta afhent 

hrogn allt árið.  

 

Benchmark 

Benchmark Genetics Ltd. var 

stofnað árið 2000 og er í eigu 

Benchmark Holding Plc. sem er 

skráð á UK AIM verðbréfa-

markaðinn í Bretlandi en félagið 

sérhæfir sig m.a. í líftæknilausnum 

á sviði fiskeldis og landbúnaðar. 

 

Bechmark kaupir 82% hlut í Stofn-

fiski og gekk á sama tíma frá 

kaupum á öllu hlutafé norska fyrir-

tækisins Salmo-Breed AS.   

 

Eina af eldisstöðvum Stofnfisks á Reykjanesi (http://stofnfiskur.is/).  

„Við hjá HB Granda hf. erum afar 

ánægð með að hafa komið að upp-

byggingu Stofnfisks hf. og eru kaup 

Benchmark samstæðunnar til þess 

fallin að efla enn frekar starfsemi 

félagsins og gefa því færi á að sækja í 

auknum mæli fram á alþjóðavísu.“ segir 

Vilhjálmur Vilhjálmsson forstjóri HB 

Granda hf. 

Veirur sem sýkja hjartavef í laxi 
Markmið verkefnisins var að setja upp og 

prófa greiningaraðferðir fyrir tvær nýlega 

skilgreindar RNA-veirur, sem valda 

sjúkdómum í laxi. Sjúkdómanna varð fyrst 

vart í Noregi á seinni hluta 20. aldar, en 

þeir valda umtalsverðum afföllum í laxeldi 

þar og víðar við N-Atlantshaf. Fram til 

þessa hefur aldrei vaknað grunur um tilvist 

þessara sjúkdóma á Íslandi. Sjúkdómarnir 

nefnast hjarta- og vöðvabólga (heart and 

skeletal muscle inflammation eða HSMI) 

og hjartarof (cardiomyopathy syndrome 

eða CMS). Veiran sem veldur HSMI til-

heyrir Reoveirum og kallast PRV, sem er 

stytting á „piscine reovirus“, en veiran sem 

veldur CMS fékk heitið „ piscine 

myocarditis virus“ eða PMCV og er af 

ættinni Totiviridae. 

http://www.avs.is/frettir/nr/2194 

Lágmörkun fóðurkostnaðar í bleikjueldi 
Niðurstöður fyrri rannsókna benda til þess að próteinþarfir bleikju séu 

verulega lægri en er til staðar í markaðsfóðri fyrir tegundina í dag. 

Hins vegar hafa ekki allar niðurstöður prófana verið nýttar í íslensku 

bleikjueldi og þá fyrst og fremst vegna þess að þær hafa einungis 

verið prófaðar í tilraunaeiningum en ekki við raunaðstæður. Fram-

kvæmd var vaxtartilraun í framleiðslueiningum Íslandsbleikju með 

tilraunafóður sem innihélt minna prótein og lágmarks fiskimjöl 

samanborið við viðmiðunarfóður. Vöxtur fisksins í báðum hópum 

var  mjög góður og enginn munur reyndist á vexti eða gæðum 

hópanna. Niðurstöður styðja því niðurstöður fyrri rannsókna sem 

framkvæmdar voru tilraunaskala og þar sem sýnt var fram á að fiskur 

sem náð hefur 90g þyngd vaxi vel á fóðri sem inniheldur minna 

prótein en jafnan er notað í viðmiðunarfóðri. Niðurstöðurnar sýna 

einnig að hægt er að lækka innihald próteins miðað við það fóður sem 

nú er á markaði fyrir bleikju og lækka þannig framleiðslukostnað 

bleikju umtalsvert. Niðurstöður benda einnig til þess að skipta megi 

út fiskimjöli fyrir plöntuhráefni þannig að allt að 55% af próteininu sé 

úr jurtahráefnum án þess að það hafi neikvæð áhrif á vöxt. 

http://www.avs.is/frettir/nr/2192 

http://stofnfiskur.is/
http://www.avs.is/frettir/nr/2194
http://www.avs.is/frettir/nr/2192


 

Stuttar fréttir  - Þorskeldi 

 Þorskurinn þyrfti að hafa tvær 

lifrar. Úr lifr inni eru unnar  

verðmætar afurðir eins og lýsi og 

niðursoðin lifur. Samhliða því að 

niðursuðuiðnaðurinn hefur vaxið 

fiskur um hrygg á síðustu árum 

hefur verð fyrir lifur innanlands 

margfaldast í verði og er algengt að 

greiddar séu 130-150 krónur fyrir 

kíló af ferskri lifur. Upphaf til 

lifraniðursuðu Hraðfrystihússins 

Gunnvarar má rekja til að erfitt var 

að losna við lifrina sem til féll úr 

eldinu (Morgunblaðið 22 nóv.).  

Það eru breyttir tímar og þróunin 

hefur verið mjög jákvæð fyrir 

þorskeldið en lifur í eldisþorski er 

oft 10-15% af heildarþyngd eða 

mun meira en þekkist í villtu 

þorski. Hátt verð á lifur styður við  

samkeppnishæfni þorskeldis.   

BLS. 14 FISKELDISFRÉTTIR 

Sjávarútvegsráðstefnan 2014 - Erindi Kristjáns Hjaltasonar 

Dagana 20.-21. nóvember var haldin 

fimmta Sjávarútvegsráðstefnan á 

Grand Hótel Reykjavík.  Kristján 

Hjaltason hefur verið með erindi í 

opnunarmálstofu ráðstefnunnar öll 

árin. Að mestu er tekið fyrir 

sjávarútvegur en í erindum hans er 

einnig komið inn á fiskeldi eins 

glærunnar hér að neðan sýna. Efsta 

glæran sýnir mikinn vöxt í fiskeldi á 

meðan veiðar standa í stað. Næsta 

glæra sýnir framleiðslu í fiskeldi eftir 

heimsálfum en þar er Asía með mest 

um 59 milljón tonn.  Til samanburðar 

eru aðeins framleidd um 3 milljónir 

tonna í Evrópu og af því kemur meira 

en 1/3 frá Noregi.  Neðsta glæran 

sýnir framleiðslu í íslensku fiskeldi og 

spá um vöxt á næstu árum.  



 
BLS. 15 3. ÁRGANGUR   6. TÖLUBLAÐ 

Sengalflúara - Dýrasti fiskur á Íslandi dafnar í affalli virkjunar 

Eldi á senegalflúru hjá Stolt Sea 

Farm á Reykjanesi hefur verið í 

umfjöllun hjá Stöð 2 í 

þættinum ,,Um land allt“ (sjá slóðir 

hér að neðan) og Fiskifréttum (20. 

nóv.).  

 

Auðlindin 

Frá Reykjanesvirkjun streymir 35 

stiga hlýr sjór, sem norskir ei-

gendur Stolt Seafarm sjá tækifæri 

til að nýta á arðbæran hátt. Við 

hliðina á orkuverinu hafa þeir reist 

stóra fiskeldisstöð.   

 

Senegalflúra, er flatfiskur, og Stolt 

Sea Farm hefur tekist að búa til 

aðstæður sem fiskurinn dafnar best 

við, sem er 20 stiga heitur sjór 

Atlantshafsins.  

 

Eldisvökvinn 

Fyrirtækið tekur 35 °C heitan sjó 

um 600 metra leiðslu frá Reykja-

nesvirkjun. Stolt Sea Farm hefur 

jafnframt 5 borholur sem úr fást 8°

C heitur sjór. Kalda og heita 

sjónum er blandað saman og við 

það fást 20°C heitur sjór sem er 

súrefnisbættur.   

 

Eldisstöðin 

Bygging að fyrsta áfanga 

stöðvarinnar hófst í apríl 2012 en 

nú líður að því að fyrsta fiskinum 

verði slátrað. Fyrst áfangi 

eldistöðvarinnar er með 22.000 

fermetra gólffleti, en fullbyggð 

verður hún 75.000 fermetrar. 

Áætlað er að framkvæmdunum 

verði að fullu lokið árið 2018.  

 

Seiði með flugi 

Eldisstöðin fær seiði með flugi frá 

seiðaeldisstöð Stolt Sea Farm í 

Galisíu á Spáni.  Fyrstu seiðin 

komu í ágúst á síðasta ári. Seiðin 

berast þaðan einu sinni í mánuði 

allt árið.  

 

http://www.visir.is/dyrasti-fiskur-a-islandi-dafnar-i-affalli-virkjunar/article/2014141219330 
http://www.visir.is/500-manns-i-sprotafyrirtaekjum-jardhitavinnslu-a-sudurnesjum/article/2014141219194 

Eldið 

Um 13 mánuði tekur að ala 

senegalflúru upp í um 420 g slátur-

stærð. Senegalflúran liggur á 

botninum eins og annar flatfiskur 

og þarf því mikið rými í fer-

metrum. Um 110 tonn af lífmassa 

er nú í stöðinni.   

 

Nú vinna í stöðinni 18 manns og 

við full afköst verður starfsmanna-

fjöldinn 70 manns.  

 

Slátrun 
Fyrstu seiðin eru nú vaxin upp í 

heppilega stærð, um 400 grömm, 

og slátrun hefjist í janúar. Þetta 

verði því fyrsta salan og fyrstu 

tekjurnar og því mikil tímamót.  

 

Fyrstu vikur nýs árs verður slárað 

10 tonnum á viku og fara afköstin 

síðan stighækkandi þegar líður á 

árið. Reiknað er með að á næsta ári 

verði slátrað um 500 tonnum.  

 

Fiskurinn er hvorki blóðgaður eða 

slægður.  Hann er fluttur út heill, 

ísaður í frauðplastkassa. AG 

Seafood í Sandgerði sér um 

stærðarflokkun, pökkun og að 

koma afurðunum í skip og flug.  

 

Flutningur 

Um 90% senegalflúrunnar er flutt  

sjóleiðis til Frakklands. 

Áfangastaðurinn er Boulogne Sur 

Mer í Frakklandi þar sem henni er 

dreift á sælkeramarkaði. Með góðri 

kælingu er endingatími frá slátrun 

allt upp í 18 dagar.   

Halldór Sigurðsson, framkvæmdastjóri 

Stolt Sea farm á Íslandi 

Húsakostur Stolt Sea Farm á Reykjanesi fyrir eldi á senegalflúru. 

Senegalflúra 

Sala 
Senegalflúran þykir bragðgóð og 

selst einkum í dýrari veitingahús 

Evrópu. Fyrir hvert kíló fást hátt í 

tvö þúsund krónur. Þegar stöðin er 

komin i full afköst er gert ráð fyrir 

að útflutningsverðmætin verði 

komin upp í 3 milljarða króna.  

 

Stolt Sea Farm er með sölu og 

markaðsdeild á Spáni og annast 

hún sölu á megninu af fram-

leiðslunni.   

 

http://www.visir.is/dyrasti-fiskur-a-islandi-dafnar-i-affalli-virkjunar/article/2014141219330
http://www.visir.is/500-manns-i-sprotafyrirtaekjum-jardhitavinnslu-a-sudurnesjum/article/2014141219194
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Hlífar Karlsson hættir  störfum 

sem framkvæmdastjóri hjá Rifósi í 

lok þessa árs.  Hlífar hóf nám í fisk-

eldisfærðum við Hólaskóla á 

gamals aldri eða rétt fyrir sextugt. 

Hann hættir nú störfum eftir rúm-

lega tíu ár hjá Rifósi.   Hlífar vill 

nota tækifærið og senda öllu því 

góða fólki sem hann hefur kynnst 

og haft samskipti við bestu kveðjur 

og óskar því góðra jóla og farsældar 

á komandi árum.  ,,Þetta hafa verið 

spennandi og áhugaverð ár og 

gaman að fylgjast með þeirri grósku 

og uppbyggingu sem átt hefur sér 

stað í greininni“ segir Hlífar. 

Tjón af lausagangi 

Það er vel þekkt að búfé eða 

fiskum sem halda á innan girðingar 

sleppa út í einstaka tilvikum. 

Lausagangur búfé hefur í verstu 

tilvikum ollið alvarlegum slysum 

og jafnvel dauðsföllum.  Lausa-

gangur laxfiska á ekki að þekkjast 

en frjálsar ástir við villtan lax getur 

valdið óheppilegri erfðablöndum 

og jafnframt skaðleg áhrif á ímynd 

þekktra laxveiðiáa.  

 

Umræðan 

Á síðustu vikum hafa birst tvær 

greinar eftir formann Land-

sambands veiðifélaga (FLV) 

(Morgunblaðið 8 des og 16 des) 

undir heitunum Lygamál laxeldis 

og Atvinna og laxeldið. Tvær svar-

greinar frá framkvæmdastjóra 

Landssamband fiskeldisstöðva 

(FLF) hafa einnig birst í Morgun-

blaðinu (12 des og 23 des.) undir 

heitunum Laxeldi og úrtölumenn 

atvinnutækifæra í fiskeldi og Úr-

tölumenn atvinnutækifæra í fisk-

eldi.  Greinar  FLF eru að finna á 

vef Landsambands fiskeldisstöðva 

(www.lf.is).  Hluti af fyrstu grein 

FLV er að finna sem frétt á mbl.is 

þann 8 desember.   Upphaf þessara 

skrifa ásamt fyrri skrifum er slysa-

slepping sem átti sér stað í nóvem-

ber 2013 í Patreksfirði.  

 

Strokufiskar 

 Búið er að veiða að minnsta 

kosti 400 eldislaxa í net og á 

stöng á svæðinu í kringum 

Patreksfjörð en í haust var til-

kynnt til Fiskistofu að 200 laxar 

hefðu sloppið úr sjókví í 

Patreksfirði. Af þessu verður 

ekki annað ráðið en að þúsundir 

laxa hafi sloppið. Er þá litið til 

eðlilegra affalla laxa um 

veturinn í sjó.  

 Í svari FLF kemur m.a. fram að 

erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

sleppi lax að hausti eða vetri 

eigi hann litla möguleika á að 

læra að afla sér náttúrulegrar 

Áframhaldandi umræðan um slysasleppingar  

fæðu, drepist fljótlega eða verði 

fyrir afráni. Þessi lax drapst ekki 

og varð kynþroska um sumarið 

2014. Líklegasta skýringin er sú 

að laxinn hafi hangið við kví-

arnar um veturinn og lifað fram 

á sumar.  Þetta dæmi sýnir 

nauðsyn þess að hefja veiðar 

strax og ljóst er að lax hafi 

sloppið.  

 

Fjöldi strokulaxa 

 FLF bendir á að engar opinberar 

tölur séu um fjölda strokulaxa. 

 Í svari FLV kemur fram að 

slíkar upplýsingar séu jafnan 

gerðar opinberar en það var ekki 

gert í þessu tilviki. Skorað er á 

að lagðar séu fram staðfestar 

upplýsingar sem hrekja það að 

þúsundir laxa hafi sloppið.  

 

Atvinnutækifærin 

 Það kann að vera  að svo sé fyrir 

sumar byggðir landsins en verði 

því miður á kostnað annarra.  

Hér á FLV um áhrif laxeldis í 

sjókvíum á laxveiðar. Úttekt á 

efnahagslegum áhrifum á 

nýtingu veiðihlunninda og mat 

Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands árið 2003 að veiði styddi 

við 1.100-1.200 störf.  

 Fiskeldi er heilsársstarfsemi 

sem afhendir fisk til neyslu, 

aðallega til útflutnings allt árið 

um kring. Bein störf eru nú 

rúmlega 300 og fer fjölgandi. 

Þegar allt er tekið með eru af-

leidd störf allt að 600.  

 

Geldir laxar 

 Þegar heimild var gefin að flytja 

inn til landsins lax af norskum 

uppruna var niðurstaða nefndar 

sem um málið fjallaði að aldrei 

skyldi leyft að nota hann í sjó-

kvíum eða hafbeit. Veiðiréttar-

eigendur hafa litið svo á að 

þarna sé um heiðursmanna-

samkomulag að ræða og stóðu, 

ásamt stangveiðimönnum, að 

álitinu í þeirri trú að samkomu-

lagið yrði virt. FLV leggur til að 

fiskeldismenn sýni það í verki að 

þeir séu umhverfissinnar og að 

menn taki saman höndum um að 

gripið verði til ákvæðis sem sett 

var í lögin um fiskeldi síðastliðið 

vor um að ráðherra ákveði að 

aðeins megi nota geldstofn laxa 

af norskum uppruna í sjókvíaeldi 

við Ísland. Bent er á að 

meðhöndluð hrogn til að fram-

leiða geldlax sé hægt að fá frá 

Stofnfiski, en þau eru alfarið 

flutt úr landi og aðallega til 

Noregs.  

 Í svari FLF er lagt til að þessi 

tvenn hagsmunasamtök taki 

höndum saman.  Landsamband 

fiskeldisstöðva er með á 

prjónunum að setja í gang 

rannsókn á hagkvæmni eldis á 

ófrjóum laxi. Því tökum við vel í 

sáttartilboðið og ekki mun 

standa á félagsmönnum LF að 

kanna til hlítar eldi á ófrjóum 

laxi.  

 

Hér er ekki um endanlega upp-

talningu á umræðuefni greinanna að 

ræða og er þeim sem vilja kynna sér 

málið betur bent á að lesa þær.  
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Öryggi og vinnuvernd í sjókvíaeldi 

Öryggismál eru mikilvægur þáttur í 

starfsemi allra fyrirtækja, ekki síst í 

sjókvíaeldi þar sem fara saman 

öryggi starfsmanna og öryggi 

matvælanna sem verið er að 

meðhöndla. Á næstunni munu 

birtast nokkrar greinar í Fiskeldis-

fréttum um öryggismál og sjókvía-

eldi. Þetta er sú fyrsta og fjallar hún 

almennt um öryggi og vinnuvernd 

og þær reglur sem kveðið er á um í 

vinnuverndarlöggjöfinni. 

 

Öryggi borgar sig 

Sýnt hefur verið fram á að starf-

smaður sem býr við öryggi í starfi 

sínu er jákvæðari, afkastar meiru 

og er sjaldnar fjarverandi frá vinnu, 

en sá sem upplifir öryggisleysi. 

Augljóst er að það er hagur starf-

smanna að búa við sem mest öryggi 

í starfi sínu, hvort sem 

um er að ræða persónu-

öryggi eða starfsöryggi. 

Flestir kannast við 

slysapíramídann sem 

sýnir samengið á milli 

alvarlegra slysa, minni-

háttar slysa, næstum 

slysa og atvika eða vara-

samrar hegðunar, sem kom út úr 

rannsókn þar sem skoðuð voru 

rúmlega 1,75 milljónir tilkynntra 

slysa. 

 

Einnig könnumst við öll við 

myndina af ísjakanum þar sem 

beinn slysakostnaður er aðeins 

toppurinn, en dulinn kostnaður er 

undir yfirborðinu.  

Af þessu sést að það er einnig aug-

ljós hagur atvinnurekanda að 

öryggi starfsmanna sé tryggt með 

sem bestum hætti. 

 

Löggjöfin 
Löggjafinn leggur sitt af mörkum 

til að tryggja öryggi starfsmanna 

með vinnuverndarlöggjöfinni, þar 

sem hann leggur ákveðnar skyldur 

á herðar atvinnuveitendum sem og 

starfsmönnum. 

Meðal þess sem farið er 

fram á er skipuleg 

stjórnun öryggis, heil-

brigðis og vinnu-

umhverfis, þ.e. að fyrir 

hendi séu fulltrúar í öllum 

fyrirtækjum sem sinna 

málefninu. Það fer síðan 

eftir stærð fyrirtækisins 

hvort það er forsvarsmaður fyrir-

tækisins (starfsmenn færri en 10), 

öryggistrúnaðarmaður og öryggis-

vörður (starfsmenn 10-50) eða 

öryggisnefnd (starfsmenn fleiri en 

50). Þessum fulltrúum ber að 

fylgjast með því að vinnuumhverfi 

starfsmanna sé í takt við gildandi 

lög og reglur. 

Eitt af því sem þessum fulltrúum 

ber að gera er að sjá til þess að til 

sé forvarnaáætlun, oft 

nefnd öryggis- og heil-

brigðisáætlun, sem lýsir 

stöðu mála hjá fyrir-

tækinu. Hluti af þessari 

áætlun er svokallað 

áhættumat starfa, sem er 

mat á því hvaða áhætta 

fylgi tilteknum störfum 

hjá fyrirtækinu. Þetta mat 

þarf síðan að yfirfara með 

reglulegu millibili, þegar aðstæður 

breytast eða ef upp koma slys eða 

óhöpp. 

 

Áhættumat 
Áhættumatið felst í því að skoðuð 

eru dæmigerð störf hjá fyrirtækinu, 

farið yfir gátlista með þeim starf-

smenn sem sinna þessum störfum 

og metið í samvinnu við þá hvort 

aðstæður uppfylli lágmarkskröfur 

laga og reglna. Fulltrúar öryggis-

mála hjá fyrirtækinu eiga að koma 

að þessu mati. 

Það vill vefjast fyrir 

mörgum að framkvæma 

áhættumatið, en í raun 

má gera það á einfaldan 

hátt. Bæði er hægt að 

styðjast við gögn sem 

finna má á heimasíðu 

Vinnueftirlitsins 

www.vinnueftirlit.is eða 

sækja sér ráðgjöf til viðurkenndra 

sérfræðinga. Í því sambandi er 

mikilvægt að hafa í huga að þekk-

ingin við gerð matsins verði eftir 

innan fyrirtækisins, þannig að 

ráðgjöfina nýtist til frambúðar. 

Hjá Verkís starfa sérfræðingar á 

sviði öryggismála sem geta veitt 

aðstoð við allt það er lýtur að 

öryggismálum við fiskeldi eins og 

þjálfun starfsmanna í öryggis-

málum og gerð áhættumats starfa 

fyrir fyrirtækin . Kíktu á þjónustu-

framboðið hér: http://issuu.com/

verkis/docs/sjavarutvegur/0  

Næst: Taktu stöðuna á öryggis-

málum í þínu fyrirtæki – einfaldur 

gátlisti. 
© Master Builders 
KwaZulu-Natal 2014 

© Master Builders 
KwaZulu-Natal 2014 

Dóra Hjálmars-

dóttir  

ÖHU fulltrúi og 

ráðgjafi / 

Rafmagnsverk-

fræðingur / 

Neyðarstjórnun 

CEM® 

Stuttar fréttir   

 Íslandslax hagnaðist um 15 milljónir. Er  það svipuð niðurstaða 

og ári áður þegar félagið skilaði 17,3 milljóna hagnaði. Eignir 

félagsins námu 743 milljónum króna í árslok 2013, en skuldir voru 13 

milljónir. Var eigið fé félagsins því 730 milljónir króna í árslok. Fé-

lagið stundar fiskeldi að Núpum í Ölfusi og er í eigu Samherja (m5.is, 

16 nóv). 

http://www.vinnueftirlit.is
http://issuu.com/verkis/docs/sjavarutvegur/0
http://issuu.com/verkis/docs/sjavarutvegur/0


 
BLS. 18 FISKELDISFRÉTTIR 

Matreiðslumeistari Bláa Lónsins 

kynnir íslenska bleikju í Kanada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matreiðslumeistari Bláa Lónsins og matreiðslu-

maður ársins 2014 á Norðurlöndum, Viktor Örn 

Andrésson, er þessa dagana að kenna Kanada-

mönnum að elda úr íslensku hráefni. Hann hefur 

meðal annars komið fram í morgunþætti 

sjónvarpsstöðvarinnar Canada AM. Þar eldaði 

hann bleikju á ansi óvenjulegan hátt og virðist 

það falla vel í kramið hjá stjórnanda þáttarins. 

Eldamennska Viktors Arnar er liður í hátíðinni 

„Taste of Iceland“ sem haldin er í Toronto og 

þar er Ísland rækilega kynnt, matur og menning 

frá Íslandi í hávegum höfð. 

 

Íslandsbleikja er langstærsti framleiðandinn í 

heiminum og hvergi er meira af bleikju unnið og 

pakkað ferskri til útflutnings en í vinnslustöð 

Íslandsbleikju í Grindavík. Þaðan fara um 45 

tonn í viku hverri langmest í flugi til Banda-

ríkjanna. 

http://kvotinn.is/matreidslumeistari-blaa-lonsins-

kynnir-islenska-bleikju-i-kanada/ 

Stuttar fréttir - Umhverfismat og leyfi 

 Dýrfiskur ehf., hefur  tekið yfir  fiskeldisleyfi Sjávar-

eldis ehf. í Dýrafirði. Eldisleyfið veitir leyfi til 200 tonna 

ársframleiðslu á regnbogasilungi í Dýrafirði. Dýrfiskur er 

fyrir með 2000 tonna eldisleyfi í Dýrafirði auk 200 tonna 

leyfis í Önundarfirði. Fyrirtækið hefur sótt um 4000 tonna 

eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi og hefur Umhverfisstofnun 

auglýst starfsleyfistillögu fyrir fyrirtækið (bb.is, 27.okt.). 

 Mat á umhverfisáhrifum - frummatsskýrsla í kynningu. 

Framleiðsla á 6.800 tonnum af regnbogasilungi og 200 

tonnum af þorski í Ísafjarðardjúpi á vegum Hraðfrysti-

hússins-Gunnvarar hf. (skipulagsstofnun.is, 19 nóv.). 

 Mat á umhverfisáhrifum - Ákvörðun Skipulagsstofnunar 

um matsáætlun. Skipulagsstofnun hefur fallist á, með 

athugasemdum, tillögu Dýrfisks hf. vegna 4.000 tonna 

framleiðslu á regnbogasilungi í Borgarfirði, Trostansfirði 

og við Lækjarbót, Arnarfirði (skipulagsstofnun.is, 19 

nóv.). 

 Mat á umhverfisáhrifum - Ákvörðun um tillögu að mat-

sáætlun. Skipulagsstofnun hefur fallist á, með athuga-

semdum, tillögu Fiskeldis Austfjarða hf. vegna 13.000 

tonna aukningar á eldi á laxi og regnbogasilungi í Fá-

skrúðsfirði og Berufirði (skipulagsstofnun.is, 10 nóv.). 

 Fjarðalax ehf. hefur  leitað til Umhverfisstofnunar  og 

óskað eftir því að starfsleyfi vegna fiskeldis fyrirtækisins 

í Fossfirði, verði breytt. Breytingin sem óskað er eftir 

varðar að í núverandi starfsleyfi eru mörk framleiðsu á 

laxi 1.500 tonn á ári, en vegna eldisaðferða rekstraraðila 

og þess að hvert eldissvæði er hvílt þriðja hvert ár óskar 

Fjarðalax eftir breytingu á starfsleyfinu sem geri ráð fyrir 

að heimild sé til þess að framleiða 4.500 á þriggja ára 

tímabili.  

 Umhverfisstofnun hefur veitt Matorku ehf., Fellsmúla 

starfsleyfi fyrir rekstur fiskeldisstöðvar, að Fellsmúla í 

Landsveit. Nýja leyfið veitir heimild til að framleiða allt 

að 350 tonn samanlagt af bleikju- og borraseiðum í fisk-

eldisstöð sinni.  

Stuttar fréttir  - Tækjaframleiðendur 

Framleiða tækjabúnaðar fyrir fiskeldi og vinnslu eldisafurða er umfangsmeiri hér á landi en margur heldur. Við 

þekkjum vel til Vaka þekkt fyrirtæki á alþjóðlegum markaði sem selur tækjabúnað til fjölda landa. Íslenski tækja-

framleiðendur eru einnig mjög sterkir í framleiðslu á búnaði til fiskvinnslu. 

 Selja 300 milljóna kerfi til Noregs.  Valka samdi nýlega við norska fyr ir tækið Slakter iet AS um kaup á 

heildarkerfi fyrir flokkun og pökkun á heilum laxi í vinnsluhús félagsins. Kerfið mun auka sjálfvirkni í 

vinnslunni frá því laxinn er slægður þangað til hann er kominn í lokaðan kassa á bretti (Markaðurinn, 19 nóv). 

 Færeyski laxaframleiðandinn Bakkafrost velur Marel. Marel hefur  ger t samning við færeyska 

laxaframleiðandann Bakkafrost um afhendingu á búnaði í nýja hátæknivædda laxavinnslu fyrirtækisins í Gly-

vrar í Færeyjum.  Bakkafrost er stærsti laxaframleiðandi Færeyja og hefur um árabil átt náið samstarf við  

Marel. Laxavinnslan sem mun hefja starfsemi árið 2016 verður útbúin nýjustu tækni á sviði laxavinnslu. 

Búnaðurinn sem um er að ræða frá Marel er í frumvinnslu hluta hússins og sér um vigtarflokkun og sjálfvirka 

dreifingu á heilum fiski í hin ýmsu ferli innan vinnslunnar auk þess að flokka og pakka heilum laxi í fasta 

þyngd í kassa með hámarks sjálfvirkni (marel.is, 17 des.). 

http://kvotinn.is/matreidslumeistari-blaa-lonsins-kynnir-islenska-bleikju-i-kanada/
http://kvotinn.is/matreidslumeistari-blaa-lonsins-kynnir-islenska-bleikju-i-kanada/

