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Fiskistofu og fari með fram-

kvæmd stjórnsýslu skv. 

lögunum og hafi eftirlit með 

því að ákvæðum þeirra sé 

framfylgt. 

 

Nýr starfsmaður 

Í byrjun árs 2013 hóf Sigríður 

Gísladóttir störf í 70% stöðu-

gildi fisksjúkdómamála, en 

hún kom heim frá Noregi þar 

sem hún hafði unnið við fisk-

sjúkdómaeftirlit og ráðgjöf. Í 

heildina var 51 eldisstöð í 

fullum rekstri árið 2013 og 

fóru dýralæknar fisksjúk-

dóma í alls 169 eftirlitsheim-

sóknir í þessi fyrirtæki á ár-

inu. 

 

Nokkrir punktar úr 

skýrslunni 

 Heildarframleiðsla: Fram-

leiðsla til slátrunar stóð 

nánast í stað á milli ára. 

Alls var slátrað 6.887 

tonnum af eldisfiski árið 

2013 og uppskera kræklings 

var um 166 tonn.  

Ársskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma 
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stjórnvaldsaðgerðum árið 

2004 var fiskeldi framtíðar-

innar beint inn á ákveðin 

strandsvæði þar sem það 

fengi að dafna í friði í takt 

við leikreglur og án þess að 

hafa óafturkræf áhrif á við-

gang og vöxt villtra lax-

fiska. Veiðifélög og samtök 

eldismanna fögnuðu þessari 

sátt en nú virðist sem öllu sé 

gleymt og ýmislegt gert til 

að sporna gegn sjókvíaeldi á 

áður viðurkenndum 

svæðum. 

 

Leyfisveitingar og eftirlit 

Á liðnu hausti skipaði at-

vinnuvega- og nýsköpunar-

ráðherra starfshóp til að taka 

fyrir og endurskipuleggja 

leyfisveitingar og eftirlit í 

fiskeldi. Eitt af megin hlut-

verkum hópsins er 

að leggja mat á hvernig 

hægt er að einfalda og hraða 

veitingu starfs- og rekstrar-

leyfa með það að markmiði 

að gera kerfið skilvirkt. Í 

drögum að frumvarpi leggur 

nefndin til að Matvæla-

stofnun taki yfir hlutverk 

Árskýrsla dýralæknis fisk-

sjúkdóma er besta árlega 

skýrslan sem gefur yfirlit 

yfir íslenskt fiskeldi. Gísli 

Jónsson, dýralæknir fisk-

sjúkdóma hefur nú gefið út 

árskýrslu í um 25 ár og í 

þessum skýrslum er að 

finna samanþjappaðan fróð-

leik, ekki eingöngu um fisk-

sjúkdóma,  heldur einnig 

margt fleira er tengist ís-

lensku fiskeldi.  

 

Gott ár 

Árið 2013 reyndist fisk-

eldisgreininni að flestu leyti 

hagfellt og án nokkurra 

óvæntra áfalla. Flest áform 

um nýliðun og aukin umsvif 

reyndust raunsæ en hafa þó 

ekki öll gengið eftir 

sökum hnökra sem átt hafa 

sér stað við ferli nýrra um-

sókna um rekstrarleyfi. Þó 

gekk eftir fyrirhuguð inn-

koma tveggja nýrra fyrir-

tækja sem hófu eldi á liðnu 

ári, annað í eldi flúru á 

Reykjanesi og hitt í laxeldi 

á sunnanverðum Vest-

fjörðum. Ákveðin átök á 

þeim svæðum sem einna 

helst eru vænleg til aukn-

ingar í umfangi fiskeldis 

settu mark sitt á árið og má 

segja að flest skref séu kærð 

og tafin af hendi einstakl-

inga og félagasamtaka sem 

ekki hugnast uppbygging 

fiskeldis í sjó. Þessi glíma 

hefur verið óvægin að hluta 

og í raun óvænt því með 

Ráðstefnur  

Bleik framtíð - Ráðstefna LF 29 apríl 

Sjávarútvegsráðstefnan, 20.-21. nóvember  

http://mast.is/library/Skýrslur/ArsskyrslaDyralaeknisfisksjukdoma2013.pdf 

Framhald á næstu síðu 

http://mast.is/library/Skýrslur/ArsskyrslaDyralaeknisfisksjukdoma2013.pdf
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 Laxeldi: Framleidd voru um 3.000 

tonn af laxi og var lítilsháttar aukning 

á milli ár.   

 Bleikjueldi: Framleidd voru um 3.200 

tonn af bleikju og var lítilsháttar 

aukning á milli ár.   

 Regnbogasilungseldi: Samdráttur 

varð í framleiðslu og nam hún um 100 

tonnum og er það rakið til seinkunar á 

slátrun.   

 Þorskeldi: Þorskseiðaeldi hefur verið 

í lágmarki síðastliðin tvö ár. Umfang 

áframeldis dróst saman og áhugi fyrir 

þorskeldi stöðugt á undanhaldi. Af 

þeim 482 tonnum sem slátrað var af 

þorski árið 2013 voru um 114 tonn úr 

aleldi. 

 Lúðueldi: Eldi lúðu lauk formlega á 

árinu.  

 Sandhverfueldi: Eldi sandhverfu 

heyrir brátt sögunni til. 

 Senegalflúra: Í lok ársins höfðu verið 

flutt inn tæpa milljón smáseiði (0,25 

gr.) frá Spáni. Reikna má með að 

slátrun og útflutningur afurða hefjist í 

byrjun vetrar 2014. 

 Hekluborri: Um 800 kg voru fram-

leidd af hekluborra (beitarfiski). Ekki 

er líklegt að stofninn verði nýttur til 

manneldis að neinu ráði, frekar er 

horft til þess að hann þjóni til fram-

leiðslu á smáseiðum til sölu og dreif-

ingar því eftirspurn er eftir ungviði til 

áframeldis víða erlendis. 

 Sæeyra: Tilraunareldi er á þremur 

tegundum, þ.e.a.s. rauð eyru (Haliotis 

rufescens) sem komu upprunalega frá 

Kaliforníu 1988, græn eyru eða Ezo 

(Haliotis discus hannai) sem komu 

fyrst frá Japan 1996 og loks svokölluð 

Kuro (Haliotis discus discus) sem flutt 

voru fyrst til landsins frá Japan 2011. 

 Sæbjúgu: Tilraunareldi er á sæbjúgu 

(Stichopus japonicus) sem fyrst voru 

flutt inn frá Japan árið 2010.  

 Kræklingarækt: Uppskera kræklings 

var um 166 tonn, þar af um 49 tonn úr 

hreinni ræktun. 

 Ostrurækt: Ræktun hófst í fyrsta sinn 

á Íslandi á liðnu ári þegar heimild 

fékk til innflutnings á risaostru 

(Crassostrea gigas) frá eldisstöð á 

norður Spáni. Reikna má með að það 

taki 4-5 ár að ná ostrunni upp í 

markaðsstærð (12-14 cm) og ef vel 

tekst til gæti fyrsta uppskera átt sér 

stað 2017 eða 2018.  

 Innflutningur eldisdýra: Auk sótt-

hreinsaðra regnbogasilungshrogna frá 

Danmörku var einnig veitt heimild til 

innflutnings á lifandi sæeyrum frá 

Japan, ostrum frá Spáni, hekluborra-

seiðum frá Kanada og senegalflúru-

seiðum frá Spáni.  

 Bólusetning: Bólusett voru rúmlega 5 

milljónir laxa og bleikjuseiða.  

 Úttekt: Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 

gerði úttekt á eftirliti dýralæknis fisk-

sjúkdóma á árinu og kom hún vel út 

eins og sjá má á skýrslu úttektaraðila. 

Sjúkdómastaða fiskeldis á Íslandi hefur 

ekkert breyst á milli ára og er áfram ó-

hemju sterk, ekki síst er varðar alvarlega 

veirusjúkdóma.  Mun færri fisksjúkdómar 

eru hér á landi en almennt er hjá öðrum 

löndum. 
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Stuttar fréttir 

 Í Morgunblaðinu þann 6. mars 

var frétt ,,Laxeldið fær gæða-

vottun”. Þar kom fram að 

Fjarðalax hafi fengið BAP vottun 

(Best aquaculture practices) á 

framleiðsluaðferðir við laxeldi og 

umgengni við náttúruna.  Fjarða-

lax er fyrsta laxeldisfyrirtækið í 

Evrópu sem fær þessa vottun. 

Næsta skref hjá Fjarðalaxi er fá 

vottun fyrir lífrænu eldi á laxi 

fyrir hluta framleiðslunnar.  Upp-

lýsingar um BAP vottun eru á 

vefslóðinni: www-

.bestaquaculturepractices.org 
 Í febrúar var frétt í Morgunblað-

inu um Eðalfisk í Borganesi í 

grein undir heitinu ,,Eðalfiskur 

stefnir á aukna sókna á Banda-

ríkjamarkaði”.  Fyrirtækið var 

stofnað árið 1987 og framleiðir 

reyktan og grafinn lax. Nánari 

upplýsingar um Eðalfisk er á 

slóðinni: www.edalfiskur.is/  

 Það eru fleiri fyrirtæki sem vinna 

afurðir úr eldisfisk og þar á 

meðal Opal seafood í Hafnar-

firði. Þeir reykja og grafa einnig 

eldisfisk en þeirra vefslóð er: 

www.opal.is  

 Í frétt í Morgunblaðinu þann 1 

apríl birtist grein undir heit-

inu ,,200 eldislaxar sluppu úr 

kví í Patreksfirði”.  Í viðtali við 

eldisstjóra Fjarðalax kom fram að 

atvikið hafi átt sér stað í afar 

slæmu veðri 27 nóvember 2013. 

Sláturskip fyrirtækisins var fest 

við kvína eins og venja var til  

um morguninn en þeir áttu í 

vandræðum með festingu sem 

slitnaði með þeim afleiðingum að 

skipið snerist og lenti stefnið 

beint á kvínni sem skemmdist og 

fiskurinn slapp út um gat á net-

pokanum.   

Stuttar fréttir 

 Þann 25. febrúar var frétt í Morgunblaðinu ,,Framleiðsluaukning í 

pípunum”. Í fréttinni kemur fram að samdráttur hafi verið í fram-

leiðslu á milli ára og að um 7.000 tonn hafi verið framleidd árið 2013. 

Þetta eru í sjálfum sér ákveðin vonbrigði en það jákvæða er að það er 

framleiðsluaukning í pípunum í eldi á laxi og regnbogasilungi. Svipuð 

framleiðsla var í eldi bleikju og á laxi en samdráttur var eldi á þorski. 

Eldi á lúðu hætti á síðasta ári og sandhverfa á leiðinn út úr íslensku 

fiskeldi.  

 Þann 2 apríl birtist frétt í Morgunblaðinu undir heitinu ,,Verðmæti 

eldisfisks jafna bolfiskinn”. Hér fjallar blaðamaður Morgunblaðsins 

um þá verðmætasköpun sem getur átt sér stað á Vestfjörðum við eldi 

laxfiska ef vel tekst til.  

 Á Kvotinn.is kom fram að á árshátíð Samherja hafi verið veittar hvat-

ningarverðlaunir til starfsmanna innan samsteypunnar. Af 16 starfs-

mönnum sem hlutu hvatningarverðlaun, 100.000 króna ferðaávísun 

voru Árni Evert Ingólfsson Silfurstjörnunni og Bjarklind Kristins-

dóttir Íslandsbleikju. 

 Þann 7 mars birtist grein í Morgunblaðinu eftir norskan sérfræðing 

undir heitinu ,,Umhverfisáhrif laxeldis”. Í greininni er farið yfir um-

hverfisáhrif laxeldis erlendis og hvað Íslendingar geta af því lært. 

Fram kemur að Íslendingar hafa enn tækifæri til þess að koma í veg 

fyrir að vandinn nái að vaxa þeim yfir höfuð. Gott framhald er undir 

því komið að menn haldi ekki að sá umhverfisvandi sem fylgir fisk-

eldi í sjó í atvinnuskyni geti ekki látið að sér kræla á Íslandi.  

Fiskeldi Austfjarða hf. (Ice Fish Farm) er með veglega vefsíðu (http://

icefishfarm.is).  Fyrirtækið er með eldi á regnbogasilungi og laxi í Berufirði.  

http://www.aquaculturecertification.org/
http://www.edalfiskur.is/is/
http://www.opal.is/is/
http://icefishfarm.is/
http://icefishfarm.is/
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Stuttar fréttir 

 Í mars fylgdi með Fiskifréttum 

blaðið Nýsköpun þar sem m.a. var 

tekið fyrir ostrurækt á Íslandi. 

Víkurskel á Húsavík hóf tilraunir 

með að rækta ostrur í Skjálfandaflóa 

í júlí 2013 en þá fengu þeir 300.000 

smáostrur til landsins. Það tekur 

fjögur til sex ár að rækta ostrur upp í 

markaðsstærð hér á landi að sögn 

forsvarsmanna fyrirtækisins.  Þeir 

ætla að flytja inn eina milljón smá-

ostrur á þessu ári sem gerir um 100 

tonn þegar þær ná markaðsstærð.  

 Í Morgunblaðinu þann 11 apríl 

birtist grein undir heitinu ,,Vilja 

rækta skel í búrum í Skerjafirði”. 

Fyrirtækið Arctic Seafood hefur sótt 

um leyfi til tveggja ár vegna til-

raunaræktunar á nokkrum skeldýra-

tegundum í Skerjafirði. Einkum er 

horft til ræktunar á kræklingi, en 

einnig hjartaskel, sandskel, öðu og 

hörpudisks. Skelveiðar ársins eru að 

hefjast í samvinnu við Nesskel á 

Króksfjarðarnesi.  Vinnslu verður 

komið upp á Búðadal í samvinnu 

við Sæfrost. 

Hafbeit hjá Vogarlaxi 

Í kringum 1990 var mikill áhug á hafbeit á laxi og þar á meðal var 

Vogalax með umfangsmikinn rekstur í Vogavík, Vatnsleysuströnd. 

Laxagönguseiðum var sleppt  við stöðina og skilaði sér ákveðið hlut-

fall af fiskinum aftur á sleppistaðinn þar sem hann var fangaður. 

Endurheimtur voru lakari en væntingar voru um og lagðist þessi 

iðnaður af á tíunda áratugnum.   

Tveir ungir áhugasamir fisk-

eldismenn standa við mót-

tökustöð Hafbeitarstöðvar-

innar Vogalax. Hverjir eru 

þessu ungu menn? 

Móttökumannvirki hjá hafbeitarstöðinni Vogalaxi. Rörin voru notuð til að flytja hafbeitarlaxinn upp í eldiskör.  
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Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarút-

vegsráðherra mælti á Alþingi fyrir 

frumvarpi um breytingu á lögum um 

fiskeldi sem miðar að því að einfalda 

stjórnsýslu, eftirlit og leyfisveit-

ingarferli með greininni. Þetta kom 

fram á sjávarútvegsvefinum     

Kvotinn.is Í frumvarpinu er jafn-

framt að finna nýmæli um auknar 

kröfur til búnaðar í sjókvíaeldi með 

það að markmiði að verja hagsmuni 

villtra laxastofna.  

 

Nokkur gagnrýni hefur verið á það 

að stjórnsýsluferlar tengdir fiskeldi 

séu langir og flækjustig til trafala. 

Einnig hefur verið réttilega bent á að 

eftirlit með ólíkum þáttum tengdu 

fiskeldi sé á hendi margra stofnanna 

með tilheyrandi óhagræði, bæði fyrir 

fyrirtæki og stjórnsýsluna. Með 

frumvarpinu er leitast við að 

bregðast við þessari gagnrýni. 

 

Lagt er til að leyfisveitingaferli í 

fiskeldi verði nú þjónustað og stýrt 

frá Matvælastofnun í stað þriggja 

opinberra aðila áður og að leyfi 

verði afgreidd innan sex mánaða 

frá umsókn. Verði frumvarpið að 

lögum mun Matvælastofnun einnig 

sjá um eftirlit með leyfisskyldri 

starfsemi og gera þjónustusamn-

inga við aðrar stofnanir þar sem 

það getur átt við. 

 

Í frumvarpinu er einnig að finna 

ákvæði um Umhverfissjóð sjókvía-

eldis sem verður m.a. nýttur til að 

gera burðarþolsmat fyrir sjókvía-

eldissvæði til að tryggja sem besta 

nýtingu þeirra en skort hefur á 

grunnrannsóknir því tengdu. Fjöl-

mörg önnur atriði er að finna í 

frumvarpinu sem ætlað er að 

tryggja sem best samspil greinar-

innar og umhverfis og byggja undir 

fiskeldi sem atvinnugrein til fram-

tíðar. 

 

Í Fréttablaðinu þann 16 apríl var 

viðtal við formann Landssamband 

Frumvarp um fiskeldi 

http://www.althingi.is/dba-bin/erindi.pl?ltg=143&mnr=319 

veiðifélaga (LV) undir heit-

inu ,,Fiskeldisfrumvarpið sagt 

eiga langt í land”. Þeir eru ekki 

sáttir við frumvarpið og vilja 

heildarendurskoðun á lögum um 

fiskeldi.  

 

Fleiri eru ósáttir og bendir for-

maður LV á að í umsögn Lands-

sambands fiskeldisstöðva (LF) að 

fari frumvarpið í gegn óbreytt muni 

það skaða uppbyggingu fiskeldis.  

 

Í umsögn LF kemur fram; ,,Það 

tókst einfaldlega ekki í öllum 

tilvikum og gerir LF athugasemdir 

við helstu greinar þar sem LF er 

ekki sammála öðrum nefndar-

mönnum og telur jafnvel að að fari 

fumvarpið í gegn óbreytt verði 

framkvæmd einstakra greina 

miklum vankvæðum bundin og 

muni skaða uppbyggingu fisk-

eldis”. 

 

Skiptar skoðanir eru um ágæti 

frumvarpsins og er hægt að sækja 

umsagnir á vef Alþingis en slóðina 

er að finna hér til hliðar. 

http://www.althingi.is/dba-bin/erindi.pl?ltg=143&mnr=319
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Það eru fáir ef nokkur íslenskur 

fiskeldismaður sem hefur komið 

jafn víða við og Sveinbjörn Odds-

son og aflað sér eins mikillar og 

fjölbreyttrar reynslu. 

 

Byrjaði í Noregi  

Sveinbjörn fór til Noregs árið 

1973, aðeins 17 ára gamall til að 

vinna við fiskeldi hjá Seafarms as.  

Þar dvaldi hann í sex mánuði, vann 

við regnbogasilungseldi í kvíum, 

en á þessum tíma var verið að 

breyta eldinu yfir í eldi á laxi.  Þeir 

voru með þeim fyrstu sem reyndu 

við laxeldi í sjókvíum í Noregi.  Á 

þessu ári var framleitt minna en 

1.000 tonn af laxi en í dag er fram-

leiðslan komin upp í 1,3 milljónir 

tonna.  Sveinbjörn hafði hug á að 

hefja nám í fiskeldisfræðum í 

Noregi eða Svíþjóð en á þessum 

árum var það því miður einungis 

kennt á háskólastigi.  

 

Engin fiskeldisvinna á Íslandi 

Eftir að til Íslands kom var ekki 

hægt að fá vinnu við fiskeldi enda 

voru fiskeldisstöðvar fáar á þessum 

árum og atvinnutækifæri því ekki 

mörg í greininni. Sveinbjörn fór þá 

í menntaskóla en fiskeldisfiðr-

ingurinn var þó áfram til staðar og 

var áfram leitað að tækifærum á 

Ísland.  

 

Tungulax 

Árið 1978 fékk Sveinbjörn vinnu 

hjá Tungulax og þar vann einnig 

Stefán Ólafsson en fjallað var um 

hans afrek í fiskeldi í síðustu Fisk-

eldisfréttum.  Sveinbjörn vann hjá 

Tungulax næstu tvö árin m.a. við 

eldi á laxbirtingi sem er afkvæmi 

lax og sjóbirtings. Í stöðinni var 

einnig smávegis matfiskeldi á 

bleikju og urriða og jafnframt var 

framleiðsla á laxaseiðum sem flutt 

voru út til Noregs.  

 

Hólalax 

Árið 1980 hóf Sveinbjörn vinnu 

hjá Hólalaxi þar sem hann sá um 

seiðaframleiðslu fyrir laxveiðiár á 

Norðurlandi. Starfið fólst m.a. í að 

sækja klakfisk í árnar, kreista, 

klekja og ala seiðin upp í hæfilega 

stærð.  Mest var framleitt af sumar-

öldum seiðum (5 g) en einnig laxa-

gönguseiðum.  

 

Vogalax 

Um vorið 1982 hóf Sveinbjörn 

starf hjá Vogalaxi sem var með 

hafbeit í Vogavík, Vatnsleysu-

strönd. Á þessum tíma stundaði 

hann einnig nám í líffræði við Há-

skóla Íslands.   Fyrstu árin var ein-

göngu um að ræða sumarvinnu, 

sleppingu seiða og veiða lax sem 

skilaði sé til baka.  Árið 1985 var 

byggð seiðaeldisstöð og fór hann 

þá í fullt starf hjá Vogalaxi og sá 

um reksturinn.  Endurheimtur voru 

ekki samkvæmt væntingum nema 

fyrstu árin og var því starfseminni 

hætti um miðjan tíunda áratuginn.   

 

Ástralía 

Árið 1991 flutti Sveinbjörn til 

Ástralíu en miklir örðuleikar voru í 

íslensku fiskeldi á þessum árum. Í 

Ástralíu sá hann um rekstur á rann-

sóknastöðinni Saltas í Tasmaniu. Í 

þessari eldisstöð voru gerðar rann-

sóknir á laxi, einkum með tilliti til 

Fiskeldismaðurinn Sveinbjörn Oddsson 

Sveinbjörn Oddsson, myndin er tekin við Fiskeldisstöðina Fellsmúla. 



 
BLS. 7 3. ÁRGANGUR   2. TÖLUBLAÐ 

eldis í sjókvíum. Í rannsóknastöð-

inni var allur klakfiskur fyrir eldið 

í Tansaminu. Sveinbjörn vann hjá 

Saltas á árunum 1991 til 1996. 

Næstu tvö árin vann hann sem ráð-

gjafi fiskeldi í Eyjaálfu og Suð-

austur Asíu m.a. hjá Sunlax.   

Einnig stofnaði hann á þessum 

árum ásamt eiginkonu sinni reyk-

húsið Southern Delights sem hafði 

höfuðstöðvar í Melbourne.   

 

Stofnfiskur 

Árið 1998 kom Sveinbjörn aftur til 

landsins eftir um 7 ára útiveru. Hjá 

Stofnfiski var hann tengiliður á 

milli rekstrareininga fyrirtækisins 

sem voru á þessum árum samtals 

fimm. Stofnfiskur var með kyn-

bætur á laxi og bleikju og fram-

leiddi laxaseiði til sleppingar í ár. 

 

Vatnalíf 

Í lok ársins 1999 stofnaði Svein-

björn fyrirtækið Vatnalíf og var 

með Hallkelshóla á leigu og fram-

leiddi laxaseiði til sleppingar í 

Rangárnar. Veiðifélag Eystri Rang-

ár tók við rekstrinum árið 2002 og 

Sveinbjörn sá áfram um reksturinn 

fram til ársins 2003.  Nú var nóg 

komið í bili og Sveinbjörn tók sér 

að mestu leiti frí frá öllu fiskeldi í 

sex ár.  Árið 2004 fór Sveinbjörn í 

nám í Umhverfis- og orkufræðum 

við Háskólann á Akureyri.  

 

Marine spectrum 

Árið 2006 stofnaði Sveinbjörn ráð-

gjafafyrirtækið Marine spectrum 

með Trausta Steinþórssyni.  Þeir 

voru með ráðgjöf hér á landi og í 

Síle.   Ráðgjafavinnan náð aldrei 

annað en að vera hlutastarf og vann 

Sveinbjörn aðra vinnu samhliða.  

 

Fjallableikja 

Árið 2009 hóf Sveinbjörn starf hjá 

Fjallableikju á Hallkelshólum enda 

þekkti hann þá stöð vel frá fyrr tíð. 

Stöðin hafði verði án starfsemi í 

nokkurn tíma en Fjallableikja 

framleiddi bleikjuseiði og var 

einnig með matfiskeldi á bleikju. 

 

Íslensk matorka 

Árið 2011 hóf Sveinbjörn störf hjá 

Íslenskri matorku. Fyrirtækið hefur 

rekir tvær stöðvar í Landssveit, 

seiðaeldi á bleikju ásamt eldi 

hekluborra í Fellsmúla og matfisk-

eldi á bleikju Galtalæk. Hann 

starfar sem framleiðslustjóri og 

kemur einnig að uppbyggingu á 

fyrirhugaðri strandeldisstöð fyrir-

tækisins við Grindavík. 

 

Galtalækur, ein af starfsstöðum Íslenskra matorku í vetrabúningi. 
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Stuttar fréttir  - Nýjar tegundir 

 Í Morgunblaðinu þann 8. mars birtist fréttin ,,Senegalflúra dafnar vel á Reykjanesi”.  Eldi á senegalflúru í 

stöð Stolt Sea Farm á Reykjanesi gengur vel og mun slátrun hefjast síðla haust.  Þótt aðeins sé risinn fyrsti 

áfangi stöðvarinnar er hún ein stærsta yfirbyggða landeldisstöð heims og allavega stærsta eldisstöð senegalfl-

alflúru í heiminum segir í frétt Morgunblaðsins. Senegalflúran er um 400 g þegar hún er flutt fersk með 

skipum til markaðs í Evrópu, einnig er gert ráð fyrir að flytja til Bandaríkjanna. Fiskurinn verður fluttur út 

óunninn enda vilja margir fá hann heilsteiktan á diskinn sinn. Reiknað er með að ársframleiðslan verði yfir 

500 tonn þegar fyrsti hluti stöðvarinnar verður kominn í fullan rekstur. Búið er að undirbúa þreföldun húsa-

kosts og þegar hann kemst í gagnið verður framleiðslan 2.000 tonn á ári.  Fram kemur einnig í viðtali við 

Halldór Óskar Sigurðsson framkvæmdastjóra að Stolt Sea Farm sé að skoða uppbyggingu á annarri eldisstöð 

hér á landi.  

 Í Viðskiptablaðinu þann 13. mars er grein þar sem fram kemur að unnið sé að því að Algalíf fái 15% afslátt 

af opinberum gjöldum eða 228 milljónir króna yfir 13 ára tímabil.  Algalíf hyggst reisa 6.000 fermetra örþör-

ungaverksmiðju á Ásbrú á Reykjanesi. Fram kemur í fréttinni að fjárfestingasamningurinn við Algalíf verði 

sá sjöundi sem stjórnvöld hafa gert frá árinu 2010. Það er í sjálfum sér mjög jákvætt að stjórnvöld styðji við 

uppbyggingu fiskeldis og fögnum við því framlagi sem Algalíf mun fá. Reyndar er varla hægt að nota orðið 

fiskeldi yfir ræktun þörunga. Orðið lagareldi nær yfir eldi á fiski, skeldýrarækt og ræktun þörunga en það orð 

hefur ekki náð að festa sig í málinu. Það hefur lengi verið sá ósiður hér á landi að hygla ákveðnum aðilum 

þar sem Séra Jóna hefur fengið forgang á með venjulegur Jón hefur mátt lepja dauðan úr skel. Sumstaðar er-

lendis fá fyrirtæki fjárfestingastyrki sem greiðir jafnvel stofnkostnaðinn niður um 20-30% s.s. á svæðum sem 

stjórnvöld vinna að því að viðhalda byggð. Annað dæmi er uppbygging nýrrar kynslóðar landeldisstöðva 

fyrir regnbogasilungseldi í Danmörku en þar var veittur um 30% fjárfestingastyrkur til nokkurra aðila sem 

stóðu að þeim framkvæmdum. 
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Nýlega var gefin út skýrsla með 

úttekt á rannsóknum í fiskeldi í 

alþjóðlegu samhengi unnin fyrir 

DFO í Kanada. Í henni kemur fram 

hvaða þjóðir og stofnanir leggja 

mest af mörkum í fiskeldisrann-

sóknum.  

 

Fjöldi vísindagreina eftir löndum 

Á árunum 1996–2008 voru gefnar 

út tæplega 27.000 vísindagreina 

innan fiskeldis.  Vísindamenn í 

Bandaríkjunum gáfu út flestar vís-

indagreinar á tímabilinu, tæplega 

6.000.  Norðmenn voru með um 

1.800 og Íslendingar 111 vísinda-

greinar. 

 

Samanburður 

Norðmenn hafa lengi hrósað sér af 

því að þeir séu mestir og bestir í 

rannsóknum innan fiskeldis.  Það 

er að vísu rétt að þeir hafa staðið 

sig vel í rannsóknum í fiskeldi á 

síðustu áratugum og Íslendingar 

notið ávaxta af þeirra starfi.  Ef 

farin verður sú leið að bera saman 

fjölda vísindagreina á hvert fram-

leitt tonn er ekki víst að saman-

burðurinn væri svo hagstæður  fyrir 

Noreg borið saman við Ísland.  

Íslendingar framleiddu um 7.000 

tonna af eldisfiski en Noregur um 

1,3 milljónir tonna árið 2012.  Ís-

lenskir vísindamenn birta því um 

16 vísindagreinar á hver 1.000 tonn 

en Norðmenn aðeins 1,4 vísinda-

greinar á hver 1.000 tonn.  

 

Leiðandi vísindamenn 

Albert K. Imsland nær þeim merka 

áfanga að vera einn af leiðandi vís-

indamönnum (Leading interna-

tional researchers in aquaculture 

research).  Það sem er e.t.v. meira 

athyglisvert að hann er í öðru sæti  

í heiminum þegar tekið er tillit til  

tilvitnanna í hans greinar (The res-

earchers whose papers have the 

highest scientific impact).  Það er 

Íslendingar framarlega í rannsóknastarfi í fiskeldi 

http://www.science-metrix.com/pdf/

Stuttar fréttir -  Samfélagsáhrif og mannauður 

 Umhverfi, samfélag og efnahagur eru þrjár megin stoðir sjálfbærrar þróunar. Á undanförnum mánuðum hefur 

umræðan að miklu leyti verið um umhverfisáhrif sjókvíaeldis laxfiska oftast á neikvæðum tónum.  Til að 

draga fram jákvæðari mynd af greininni hafa einstaklingar skrifað greinar í Morgunblaðið. Þann 21 mars 

skrifaði einn af forsvarsmönnum Arnalax grein unir heitinu ,,Fiskeldi og sjálfbærar sjávarbyggðir”.  Í 

greininni kemur m.a. fram að meðfram allri norsku ströndinni eru litlir staðir sem blómstra í dag af því að 

hugrakkt fólk þorði að fórna aleigunni fyrir heimabyggðina.  Bent er á sjávarbyggðina Lovund sem dæmi um 

að uppbygging laxeldis hafi haft mjög jákvæð áhrif. Fram kemur að saga Bíldudals sé ekki ósvipuð því sem 

gerist í Lovund og uppbygging laxeldis geti snúið neikvæðri þróun síðustu áratuga og haft bæði jákvæð áhrif 

á samfélag og efnahag bæjarins.  

 Næst skrifar einn af forsvarsmönnum Fjarðalax grein í Morgunblaðið þann 11 apríl undir heit-

inu ,,Mannauður í laxeldi”. Á sunnanverðum Vestfjörum er Fjarðalax að ala sína fjórðu kynslóð af laxi.  Á 

undanförnum fjórum árum hefur fyrirtækið skapað störf sem ekki voru til áður, í landshluta sem hefur búið 

við viðvarandi fólksfækkun undanfarin tuttugu ár.  Það skapast um 19 ný störf á hver eitt þúsund tonn af fiski 

sem alinn er í sjókvíum.  Lífrænt vottað eldi eins og hjá Fjarðalaxi er mannaflsfrekara en hefðbundið laxeldi 

og skilar hærra afurðaverði.  

 Þann 15 apríl skrifar starfsmaður Verndarsjóðs villtra laxfiska grein í Morgunblaði undir heitinu ,,Væntingar 

til laxeldis  -   eru þær raunhæfar?  Starfsmaðurinn bendir á að Fjarðalax noti fjórum sinnum fleiri starfs-

menn en í norsku laxeldi. Jafnframt er bent á að framleiðslukostnaður muni vera hærri vegna lægri sjávarhita.   

Fiskeldisfréttir benda á að í samanburðinum skal haft í huga að norskt laxeldi er mjög tæknivætt og með færri 

starfsmenn en þekkist í öðrum samkeppnislöndum og jafnframt er  framleiðslukostnaður þar einnig lægstur.  

Eldið hjá Fjarðalaxi er ennþá umfangslítið og óhagkvæmt og því ekki samanburðarhæft á þessu stigi. Við-

fangsefnið hér eins og alltaf er að ná sem mestri hagræðingu með það að markmiði að lækka framleiðslu-

kostnað og byggja upp samkeppnishæft eldi. 

þó miður að Albert K. Imsland er 

skráður á Háskólann í Bergen í 

þessum samanburði. 

Annar  ,,hálfur” Íslendingur Sigurd 

Stefansson frá sama háskóla er 

einnig að finna á listanum.  

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_DFO_Aquaculture_Research.pdf
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Málstofa um laxalús 

Önnur málstofan Verndarsjóðs 

villtra laxastofna, Stofnunar 

Sæmundar fróða við Háskóla Ís-

lands og Líffræðifélags Íslands 

var haldin þann 14. mars Café 

Sólon í Reykjavík.  Í málstofunni 

var aðallega fjallað um laxalús og 

áhrif hennar á náttúrulega lax-

fiskastofna.  Meginboðskapurinn 

var: 

 Lærið af nágrannaþjóðum. 

 Flýtið ykkur hægt. 

 

Einhliða málflutningur 

Fjórir erlendir fyrirlesarar héldu 

áhugaverð erindi voru almennt 

faglegir í sinni framsetningu en 

val viðfangsefna var í of miklu 

mæli neikvæðustu hliðarnar sem 

endurspegla ekki aðstæður þar 

sem eldi laxfiska er heimilt hér á 

landi.  Það vakti athygli að dýra-

lækni fisksjúkdóma sem hefur 

starfað við heilbrigðismál fisk-

eldis á Íslandi í um 25 ár var ekki 

hleypt að pallborðinu. Það er 

væntanlega vegna þess að hans 

málflutningur hefði gefið raun-

hæfari mynd sem ekki er í sam-

ræmi við það sem þeir sem að 

málstofunni stóðu vildu láta koma 

fram.   

 

Skiptar skoðanir 

Það eru skiptar skoðanir um mál-

stofnunar. Sumum finnst að 

Stofnun Sæmundar fróða við Há-

skóla Íslands hafi verið misnotuð 

við einhliða áróður.  Stofnun Sæ-

mundar fróða er rannsókna- og 

þjónustustofnun á sviði sjálfbærrar 

þróunar og þverfræðilegra viðfangs-

efna. Á vefsíðu stofnunarinnar kemur 

fram að umhverfi, samfélag og efna-

hagur séu þrjár meginstoðir sjálf-

bærrar þróunar.  Það vekur athygli að 

aðeins er fjallað um umhverfismál en 

ekki hinar  stoðirnar í  sjálfbærri 

þróun.   

 

Þátttakendum fækkar 

Nú er búið að halda þrjár málstofur en 

í þriðju málstofnunni var tekið fyrir 

frumvarp um fiskeldi. Flestir þátttak-

endur voru á fyrstu málstofunni og 

hefur þeim fækkað mikið síðan. Á-

stæðan er einföld, þegar ekki er staðið 

nægilega faglega að málum missa 

menn traust og tiltrú og enda uppi 

með fámennan og einsleitan hóp þátt-

takenda.  Því miður hefur þess ekki 

verið gætt nægilega vel að aðilar með 

mismunandi sjónarmið fái aðgang að 

borðinu.  

 

Vettvangur 

Það er í sjálfum sér gott mál að fjalla 

um umhverfisáhrif sjókvíaeldis, 

benda á það sem við getum lært af 

nágrannalöndum, fjalla um þau mis-

tök sem hafa verið gerð hér á landi og 

hvernig við getum af þeim lært.  Það 

er alltaf þörf á vettvangi þar sem mis-

munandi hagsmunahópar skiptast á 

skoðunum. Þessi tilraun tókst ekki 

nægilega vel, en það er alltaf hægt að 

læra af mistökum og gera betur næst.  

Fiskeldi, áhrif af sjókvíaeldi og lausnir  

 

 

 

 

 

 

 

Helsta fiskeldisfyrirtæki Vestfjarða, 

Hraðfrystihúsið Gunnvör í Hnífsdal, 

hefur nú sótt um að hefja eldi regn-

bogasilungs í  Ísafjarðardjúpi eftir 

margra ára bið eftir leyfi til laxeldis. 

Ráðamenn telja fiskeldið geta orðið 

verulega lyftistöng fyrir svæðið.  

 

HG hefur stundað þorskeldi í Ísa-

fjarðardjúpi um tólf ára skeið. Eftir 

þá reynslu telja þeir að framtíðin 

liggi fremur í eldi laxfiska. Nauð-

synleg leyfi eru hins vegar ekki af-

greidd með hraði.  

 

Í viðtali í fréttum Stöðvar 2 segir 

Kristján Jóakimsson, verkefnisstjóri 

fiskeldis hjá HG, að fyrirtækið hafi 

farið formlega af stað í lok árs 2011 

með umsóknir fyrir leyfi fyrir eldi 

laxfiska. Það hefur hins vegar 

gengið hægt að fá niðurstöðu. 

„Stjórnsýslan virðist vera svona illa 

í stakk búin með að takast á við 

svona verkefni,“ segir Kristján 

http://www.visir.is/sja-umhverfisvaent-

fiskeldi-sem-lyftistong-vestfjarda/

article/2014140308902 

Stuttar fréttir 

 Í Viðskiptablaðinu þann 3 apríl var ítarlegt viðtal við Orra Vigfússon undir heitinu ,,Hefur safnað sex 

milljörðum til verndar laxinum”.  Eins og vanalega notar hann sterk orð til að tjá sínar skoðanir. Hann vill 

ekki sjá uppbygging laxeldis í sjókvíum og ef menn ætla að virkja laxveiðiár bendir hann á að einn lax sé 

metinn á 1,5 milljón króna. Það er sett spurningarmerki við það hvort Náttúruverndarstríð sé í uppsiglingu. 

Margir eru honum ekki sammála og finnst formaður Verndarsjóðs villtra laxastofna stundum fara offari. Það 

verður þó jafnframt að hafa í huga hann hefur unnið gott starf við verndun villtra laxastofna.  

 Í Fréttablaðinu þann 26 mars birtist fréttin ,,Norski laxinn er framandi stofn á Íslandi”. Í greininni kemur 

m.a. fram að Erfðanefnd landbúnaðarins telur fulla ástæðu til að huga að áhrifum norsks eldisstofns á villta 

íslenska laxastofna. Lagaákvæði þurfi um vöktun á erfðablöndun.  

 Í Morgunblaðinu var þann 28 mars grein undir heitinu ,,Markó veitti ráðgjöf við kaup á 23 milljarða félagi”. 

Hér er um að ræða kaup kanadíska laxeldisfyrirtækisins Cooke Aquaculture á laxeldi Maridian Salmon Farms í 

Skotlandi. Markó Partners er íslenskt ráðgjafafyrirtæki.  

http://www.visir.is/sja-umhverfisvaent-fiskeldi-sem-lyftistong-vestfjarda/article/2014140308902
http://www.visir.is/sja-umhverfisvaent-fiskeldi-sem-lyftistong-vestfjarda/article/2014140308902
http://www.visir.is/sja-umhverfisvaent-fiskeldi-sem-lyftistong-vestfjarda/article/2014140308902
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Cod Atlantic 

Tilgangur verkefnisins var sá að 

leita leiða til þess að bæta vaxtar-

getu og útlitsgæði þorskseiða sem 

framleidd eru fyrir þorskeldi. Í 

seiðaframleiðslunni er enn byggt á 

fóðrun með lifandi, ræktuðum fæðu-

dýrum (hjóldýrum og saltvatns-

rækju) en útgangspunktur verk-

efnisins var sá að nýta áfram ríkj-

andi aðferðafræði við seiðafram-

leiðsluna en gera á henni ákveðnar 

endurbætur til þess að ná settum 

markmiðum.  

 

Einstaklingsbreytileiki í efna-

skiptahraða þorskseiða 

Megin tilgangur verkefnisins var að 

meta hvort eldi við kjörhitastig þ.e. 

13°C veldur vali fyrir efnaskipta-

breytileika eða öðrum tengdum 

eiginleikum. Það kom fram skýr 

munur á súrefnisupptöku og virkni 

þeirra seiða sem uxu hraðast og 

hægast við 10°C annarvegar og 13°

C hinsvegar. Niðurstöðurnar benda 

til að val á seiðastigi fyrir einstakl-

ingum með lágan grunnefnaskipta-

hraða og virkni geti haft áhrif á af-

drif þorskseiða á seinni stigum 

eldis. 

 

Notkun repjuolíu í vetrarfóður 

fyrir lax í sjó 

Fitugerð fóðursins hafði mjög lítil 

áhrif á vöxt, fóðurtöku, fóðurnýt-

ingu og efnainnihald í fiskflökum. 

Samsetning fóðurfitunnar hafði 

heldur ekki mikil áhrif á lit í flökum 

fisksins. Fitugerðin í fóðrinu hafði 

hins vegar veruleg áhrif á fitusýru-

samsetningu fitu í bæði fóðri og 

flökum og á það einkum við um 

innihald EPA, DHA og hlutfall n-6 

og n-3 fitusýra. Niðurstöðurnar sýna 

þó að áhrifin í flakafitunni eru mun 

minni en í fóðurfitunni, einkum á 

þetta við fitusýruna DHA. Svo 

virðist sem að fiskurinn stýri 

DHA  úr fóðurfitunni í flakafitu 

fremur en að nota hana sem orku-

gjafa. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna því að hægt er að skipta út allt 

að 80% af lýsi í fóðrinu án þess að 

Niðurstöður rannsóknaverkefna styrkt af AVS sjóðnum 

Lýs og lyf í laxeldi 

Þann 20 mars var þáttur sem Stefán 

Gíslason var með og fjallaði um 

lyfjanotkun í laxeldi annarsvegar í 

Noregi og hinsvegar á Íslandi. 

Farið var yfir lyfjanotkun í Noregi 

og þau viðfangsefni sem þeir hafa 

við að glíma. Greinin er málefna-

leg og fram kemur að full ástæða 

til að minna á að heimurinn er ekki 

svarthvítur þó að maður geti 

stundum haldið annað þegar maður 

hlustar á íslenskar rökræður eða les 

íslenskar ritdeilur segir Stefán 

Gíslason. Það er sem sagt ekki 

öruggt að það sem ekki er algott sé 

alslæmt. Um laxeldi gildir það 

sama og um flest önnur 

mannanna verk að það skiptir ekki 

bara máli hvort þau séu unninn 

heldur líka hvernig þau eru unnin. 

Laxeldi og laxeldi er ekkert endi-

lega það sama. Þeir sem vilja 

stunda ábyrgt laxeldi með sem 

minnstum neikvæðum áhrifum á 

umhverfið hafa til þess ýmis tæki.  

Fjallað er um ASC staðal sem 

Fjarðarlax hefur tekið upp fyrst 

laxeldisfyrirtækja í Evrópu. Jafn-

framt um lífræna vottun hjá Dýr-

fiski. Í lokin þáttarins kemur fram 

að megin niðurstaða dagsins er 

þessi:  

1. Laxalús er ekki vandamál á Ís-

landi en hún gæti alveg orðið 

það með hækkandi hitastigi og 

vaxandi þéttni í laxeldi.  

2. Lúsalyf á borð við  diflubenzur-

on og teflubenzuron hafi ekki 

verið notuð á Íslandi og hafa 

þar af leiðandi ekki valdið 

skaða í íslenskri náttúru.  

3. Vítin eru til að varast þau. 

Norðmenn og fleiri þjóðir hafa 

kallað yfir sig vandamál sem 

íslensk stjórnvöld og íslensk 

laxeldisfyrirtæki geta komist 

hjá að mestu leyti með því 

að nýta sér reynsluna.  

4. Vottanir eru afar gagnleg tæki 

bæði fyrir framleiðendur og 

neytendur. Um leið og eitt eða 

tvö fyrirtæki eru t.d. farin að 

bjóða upp á lífrænt vottaðan 

eldisfisk geta neytendur auð-

veldlega stýrt því hvaða vara 

verður ofan á markaðnum og 

þannig stuðlað að því að eldi 

hafi sem minnst neikvæð áhrif á 

umhverfið.  

það hafi önnur áhrif á eldið en að 

lækka nokkuð innihald mikilvægra 

fitusýra í fiskinum.  
 

Hrognagæði eldisþorsks 

Niðurstöðurnar sýna að hrogna-

gæðin minnka jafnt og þétt eftir því 

sem lengra líður á hrygningartíma-

bilið. Hrognatæming og endur-

kreisting þremur dögum síðar gaf 

stærri hrogn og lirfur með aukinn 

lífsþrótt og seltuþol. Sprautun klak-

fisks með bætiefnum jók fituinni-

hald í lifur og leiddi til aukinnar 

klaklengdar og klakfeldis (hlutfall 

lirfustærðar og hrognastærðar). 

Lægra hitastig (2-7°C) í aðdraganda 

hrygningar hafði hins vegar gagn-

stæð áhrif og leiddi til lækkunar á 

bæði klaklengd og klakfeldi lirfa. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig jákvæð 

áhrif klakfiskafóðurs og fóðu-

rbætingar með arakídónsýru.  

 

Hægt er að ná í skýrslur af þessum 

verkefnum á vef AVS sjóðsins. 

http://www.ruv.is/mannlif/lys-og-lyf-i-laxeldi 

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

http://www.ruv.is/mannlif/lys-og-lyf-i-laxeldi
http://www.avs.is/frettir/

