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Ársskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma
Yfirlit yfir árið
Árið 2014 fer án efa inn á
spjöld fiskeldissögunnar
sem eitt af þeim betri. Ný
og öflug fyrirtæki hafa
bæst í flóruna á liðnum
misserum og markviss
uppbygging til framtíðar
hefur átt sér stað hjá fjölda
fyrirtækja, ekki síst á
Reykjanesi og Vestfjörðum. Segja má að
kvíaeldisbylgjan hin fjórða
sé nú hafin og komin á gott
skrið, en þeirri þriðju sem
hófst um aldamótin lauk
árið 2007 þegar Sæsilfur í
Mjóafirði og Salar
Islandica í Berufirði
slátruðu upp síðustu
löxunum. Það sem fyrst og
síðast einkennir þá
kröftugu uppbyggingu sem
á sér stað um þessar
mundir er að fjölþjóða erlendir fjárfestar eru alls
ráðandi og þeim virðist
fylgja mikill hugur og trú á
þeim aðstæðum sem þeim
bjóðast hér á landi.
Markaðsmál voru
hagfelld á liðnu ári, ekki
síst í laxi og engin óvænt
áföll áttu sér stað. Þetta
kemur m.a. fram í inngangi
skýrslu dýralæknis fisksjúkdóma.

hefur Matvælastofnun
(MAST) tekið yfir
hlutverk Fiskistofu um útgáfu rekstrarleyfa og eftirliti með að skilyrðum
þeirra séu uppfyllt.
Í upphafi nýs árs var Erna
Karen Óskarsdóttir
líffræðingur ráðin til þessa
starfa. Þá hefur MAST frá
sama tíma tekið yfir afmarkaða þætti umhverfiseftirlits sem Umhverfisstofnun er falið skv. lögum
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Nýtt hlutverk
Frá og með 1. jan. 2015

Framleiðslan
Alls var slátrað 8.289
tonnum af eldisfiski árið
2014 og uppskera kræklings var um 38 tonn úr
hreinni ræktun. Í heildina
tók framleiðsla til slátrunar
jákvæðan kipp og jókst um
20% á milli ára. Lax- og
regnbogasilungseldi jukust
töluvert, laxinn um
fjórðung og regnboginn
hátt í sexfaldaðist. Eldi
bleikju jókst lítilsháttar á

milli ára, eða um 6%. Í
heildina voru 52 eldisstöðvar í fullum rekstri árið
2014.
Einstakar tegundir
Það er mjög misjafn
hvernig gekk með eldið á
árinu 2014 hjá einstökum
tegundum.
Frh. á næstu síðu.
http://www.mast.is/library/
Skýrslur/
Arsskyrsladyralaeknisfisksjukdoma2014.pdf
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Lax: Fr amleidd vor u um 4.000 tonn af laxi og bólusett vor u r úmlega 1.8 milljón seiða.
Framleiðslan jókst um 1.000 tonn á milli ár og mikil aukning er framunda í laxeldi í sjókvíum á næstu árum. Einnig var mikill fjöldi laxahrogna fluttur út.
Bleikja: Fr amleidd vor u um 3.400 tonn og jókst fr amleiðslan um 200 tonn á milli ár a.
Það voru bólusett um 3.3 milljónir seiða.
Regnbogasilungur: Fr amleidd vor u um 600 tonn og jókst fr amleiðslan um 500 tonn á
milli ára. Regnbogasilungur hefur fram að þessu ekki verið bólusettur en vart hefur verið við
vetrasár og gæti svo farið að það þyrfti að bólusetja fiskinn ef vandmálið færist í aukanna.
Þorskur: Fr amleidd vor u um 310 tonn og þar af um 100 tonn úr aleldi. Dr egið hefur
verulega úr framleiðslu á þorski á síðustu árum og framleiðendum fækkað.
Kræklingur: Ræktuð vor u um 38 tonn af kr æklingi. Kr æklingar æktendum hefur
fækkað og framleiðslan verið svipuð á síðustu árum.
Hekluborri: Aðeins vor u fr amleidd um 0,5 tonn. Ekki er líklegt að stofninn ver ði nýttur
til manneldis að neinu ráði, frekar er horft til þess að hann þjóni til framleiðslu á
smáseiðum til sölu og dreifingar því eftirspurn er eftir ungviði til áframeldis erlendis.
Hrognkelsi: Hér er um að r æða nýja tegund í íslensku fiskeldi og vor u flutt út seiði til
Færeyjar. Bólusett voru um 400.000 seiði.
Senegalflúra: Hér er einnig um að r æða nýja tegund í íslensku fiskeldi og vor u flutt inn
til landsins seiði. Samtals voru bólusett um 3 milljónir seiða. Slátrun á senegalflúru hófst á
árinu 2015.
Styrja: Tegundin er ný í íslensku fiskeldi en Stolt Sea Farm Iceland flutti á síðasta ári seiði
inn til landsins. Nú er stundað tilraunareldi í eldisstöð fyrirtækisins á Reykjanesi.
Sæbjúgu: Stundað hefur ver ið tilr aunar eldi hjá Sæbýli á Eyr abakka allt fr á ár inu 2010.
Um er að ræða verðmæta tegund sæbjúgu (Stichopus japonicus) sem flutt var inn frá Japan.
Sæeyra: Eldi á sæeyr a hefur ver ið stundað á Íslandi í allt að þr já ár atugi. Nú er
stundað tilraunareldi á vegum Sæbýlis á Eyrabakka. Um er að ræða þrjár tegundir: rauð
sæeyru (Haliotis rufescens), græn sæeyru eða Ezo (Haliotis discus hannai) og loks svokölluð
Kuro (Haliotis discus discus).
Humar: Evr ópuhumar (Hom arus gam m arus) var í fyr sta sinn fluttur hingað til lands
til tilraunaeldis á vegum Svinna-verkfræði ehf. Öllum dýrum verður fargað og eytt að
tilraunum lokið.
Ostrur: Ræktun ostr a hófst á ár inu 2013 á vegum Víkur skel á Húsavík. Ostr ur hafa að
öllum líkindum hvergi í heiminum verið ræktaðar jafn norðarlega áður. Vont verður olli því
að allir kassar sem dýrin voru í enduðu við botn og öll dýrin drápust sem varð mikið tjón
fyrirVíkurskel.
Fleiri tegundir eru ræktaðar hér á landi og má í því sambandi nefna þara og svifþörunga.
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Vísindamenn í heilbrigðismálum fiska ljúka sínum starfsferli
Íslenskt fiskeldi hefur haft á að
skipa fjölda vísindamanna sem hafa
unnið við þróun eldisins. Fisksjúkdómar er e.t.v. það sem fiskeldismenn óttast mest enda getur
skaðsemin orðið mikil ef upp kemur
sjúkdómur í eldisstöð. Það er því
afar mikilvægt að til staðar sé mikil
þekking á þeim fisksjúkdómum sem
finnast í landinu og ekki minnst
hvernig á að bregðast við ef
sjúkdómur finnst í eldisfiski. Á
Keldum hafa nokkrir vísindamenn
unnið að rannsóknum á fisksjúkdómum og ekki minnst
forvörnum. Nú hafa hætt
þrír vísindamenn á Tilraunastöð Háskóli Íslands í
meinafræði að Keldum við
rannsóknir er tengjast fiskeldi. Hér er um að ræða
vísindamenn sem hafa starfað í áratugi við rannsóknir á
eldisfiskum.
Bergljót Magnadóttir
Hún hefur unnið mikið við
rannsóknir á ónæmisfræði
fiska og þá einkum þorsks

Bjarnheiður K.
Guðmundsdóttir

Sigurður Helgason

og er þekkt nafn í alþjóðlegum
vísindaheimi enda birt mikinn fjölda
vísindagreina.

Bjarnheiður K.
Guðmundsdóttir
Hún hefur mikið
unnið við
rannsóknir við
forvarnir gegn
bakteríusjúkdómum í fiskeldi og birt
Heilbrigðisástand eldisfisks á
fjölda vísindaÍslandi hefur lengi verið gott og
greina. Nýer það ekki minnst að þakka
lega hélt hún
starfi þeirra sem starfað hafa
erindi er fjallavið heilbrigðismál.
ði um

Bergljót Magnadóttir

rannsóknir á fisksjúkdómum og
þróun forvarna gegn sjúkdómum í
fiskeldi í fimmta erindi fyrirlestraraðarinnar Vísindi á mannamáli í Háskóla Íslands, sjá blaðsíðu
11.
Sigurður Helgason
Sigður hefur í nokkur ár verið í
hálfu starfi og mun hætta störfum á
næstu mánuðum. Hann var lengi
deildastjóri Rannsóknadeildar fisksjúkdóma á Tilraunastöð Háskóla
Íslands í meinafræði að Keldum.
Hann hafði yfirumsjón í áratugi með
rannsóknum á sýnum af eldisfiski
sem send voru til Keldna til
greiningar.
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Stuttar fréttir - Umhverfismál og norskur eldislax
 Viðurkenni reglur um eldisbann. Landssamband veiði-

félaga (LV) krefst þess að Eyjafirði og Ísafjarðardjúpi verði
lokað fyrir eldi á norskum eldislaxi. Fyrirætlanir um sjókvíaeldi á laxi á svæðunum tveimur telur sambandið skýlaust brot
á samkomulagi og reglum sem stjórnvöld og allir hagsmunaaðilar samþykktu árið 1988 af nefnd sem skipuð var af þáverandi landbúnaðarráðherra. Þetta kemur fram í bréfi sem
sent var til sjávarútvegs– og landbúnaðarráðherra. LV hefur
þegar leitað til lögmanna til að undirbúa dómsmál hafni
stjórnvöld kröfunni. Krafa LV byggir á samkomulagi sem var
niðurstaða vinnu ráðherranefndar sem skipuð var til að setja
reglur um dreifingu norskra laxastofna hér á landi. Nefndin
skilaði áliti ásamt reglum í byrjun október 1988. Meginniðurstaðan var sú að eldi innfluttra laxastofna skyldi eingöngu
heimilt í strandeldisstöðvum. Óheimilt væri með öllu að ala
norska eldislaxinn í sjókvíum við Ísland, en hann er allsráðandi í íslensku laxeldi í sjó í dag (Fréttablaðið, 28 mars).
 Landssamband fiskeldisstöðva krefst þess að ráðherra
hundsi kröfu veiðiréttarhafa um bann við eldi. Segja
veiðifélög fara með staðlausa stafi. Landssamband fiskeldisstöðva (LF) hefur sent landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra,
bréf þar sem kröfu Landssambands veiðifélaga um að Eyjafirði og Ísafjarðardjúpi verði lokað fyrir sjókvíaeldi á
norskættuðum laxi er harðlega mótmælt. LF vísar til þess að
árið 2001 gekk í gildi endurskoðun á laxeldiskafla laga um
lax- og silungsveiði. Í júní 2004 var reglugerð breytt í þá veru
að eldi allra laxfiska yrði bannað í nágrenni laxveiðiánna.
Með þessu hafi niðurstöðu ráðherranefndarinnar frá 1988
verið hafnað, og krafa LV marklaus (Fréttablaðið, 31 mars).
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Auglýst eftir reglugerð
Dýralæknir fisksjúkdóma lagði lokahönd á
drög að nýrri reglugerð til að mæta kröfum
nýrra laga nr. 55/2013 um velferð dýra, en
þau tóku gildi þann 1. janúar 2014. Reglugerðinni er ætlað að koma í stað eldri
reglugerðar nr. 403/1986 um varnir gegn
fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með
fiskeldisstöðvum. Löngu er orðið tímabært
að uppfæra þá reglugerð, margt hefur
breyst í tímans rás og nú þegar hafa heilu
kaflarnir verið felldir úr gildi. Nokkrar
tilraunir hafa
verið gerðar til að endurskoða reglugerðina
en einhverra hluta vegna hefur sú vinna
aldrei skilað sér á formi lokaafurðar út úr
ráðuneytinu. Nýrri reglugerð er ætlað að
setja þær lágmarkskröfur sem þarf að uppfylla til þess að velferð lagardýra í eldi sé
tryggð. Ráðuneytinu voru send drögin í
febrúar 2014 en í lok ársins hafði ný reglugerð ekki enn verið gefin út. Þetta kemur
fram í nýrri ársskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma.Fjögur .
Fiskeldisfréttir velt því fyrir sér í hvaða
skúffu reglugerðin hefur farið ofan í og
gleymst. Veist þú lesandi góður í hvaða
skúffu reglugerðin leynist?
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Bók á netinu

Dagskrá aðalfundar LF
Fimmtudagur 7. maí
13:00 heimsóknir í fyrirtæki: Fiskeldi Austfjarða, vinnsla og bátasmiðja.
17:00 Afhending gagn
17:05 Aðalfundur settur
18:00 Formaður og framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva halda
erindi.
20:00 Borðhald og heimamenn segja frá starfseminni. Gauti Jóhannsson
sveitarstjóri, Guðmundur Gíslason og e.t.v. fleiri taka til máls.
Föstudagur 8. maí
9:00 Erindi:
Arnar Jónsson, Seiðaeldisstöð Dýrfisks
Jónatan Þórðarson, Seiðaflutningar
Sveinbjörn Oddsson, Bleikjustöð Matorku
Jónas Jónasson, Aflúsun á laxfiskum með hrognkelsi
Sólveig Ólafsdóttir, Burðarþolsverkefnið
Smári Haraldsson, Sérhæft nám fyrir starfsfólk í fiskeldi
11:30 Umræður
12:00 Fundarlok
Frekari upplýsingar á www.lf.is

Eldissvæði Fiskeldis Austfjarða í Berufirði.

Hægt er að sækja þessa bók á
netinu, en í henni er tekið fyrir helstu áhættuþættir í lagareldi og
hvernig best er að vinna gegn þeim.
Bókin tekur fyrir ræktun á skeldýrum, fiskeldi og þörungarækt.
Bókin er skrifuð fyrir ákveðin svæði
í Norður– Ameríku, en nýtist einnig
fyrir önnur svæði.
http://agresearch.umd.edu/sites/default/
files/_docs/
NE_Aquaculture_Management_Guide_
Sjókvíaeldi
í Færeyjum.
2014.pdf

Bátur frá Rán á Djúpavogi.
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Skipulagsmál sjókvíaeldis í Noregi og á Íslandi
Íslendingar hafa þá sérstöðu fram
yfir mörg önnur lönd að eldið er í
uppbyggingarfasa hér á landi. Það
gefur tækifæri að læra af nágrannalöndum og þannig koma í veg fyrir
skipulagsslys.
Sjálfbærni
Norðmenn eru nú að endurskoða sín
mál m.t.t. aukningar á framleiðslu
næstu ár og áratugi. Þar vegur
þungt sjálfbærni og að forsvarsmenn
í greininni hafi ákveðinn fyrirsjánaleika varðandi aðgerðir stjórnvalda.
Framleiðslusvæði
Talið er að hægt sé að skipta Noregi
upp í 11-13 framleiðslusvæði með
tiltölulega lítinn flutning á smitberum á milli svæða. Á milli framleiðslusvæða er sjúkdómsþröskuldur
svæði án sjókvíaeldis laxfiska.
Sjúkdómsþröskuldurinn er af þeirri
stærðargráðu að dregið er verulega
úr líkum á að sjúkdómsvaldar berist
í sjónum á milli framleiðslusvæða.
Sjálfstæð eining
Hvert framleiðslusvæði á að virka
sem sjálfstæð eining og þar er haft

til viðmiðunar:
 Nægileg framleiðslugeta á seiðum
innan hvers svæðis og enginn
flutningur á seiðum á milli með
brunnbátum.
 Nægilega afkastageta í sláturhúsum og enginn flutningur á
sláturfiski í brunnbátum á milli
svæða.
 Samræmdar aðgerðir í sjúkdómamálum.
Útsetningarsvæði
Hverju framleiðslusvæði er síðan
skipt niður í útsetningarsvæði með
sjúkdómsþröskuldum á milli.
Sjúkdómsþröskuldarnir eru minni en
á milli framleiðslusvæða. Útsetningarsvæðin fara reglulega í
hvíld.
Staðsetning svæða
Staðsetning útsetningasvæða hefur
það til viðmiðunar að lágmarka
flutning sjúkdómsvalda á milli
svæða. Í Noregi er gert ráð fyrir að
útsetningarsvæðin verði flutt utar en
reyndin er í dag m.a. til að minnka
hugsanlegt smitálag á villta laxfiskastofna. Jafnframt er horft til

þess að útsetningarsvæðin séu ekki á
farleiðum brunnbáta.
Umhverfisvísar
Norðmenn hafa velt fyrir sér
umhverfisvísum sem myndu leggja
Frh. á næstu síðu.
http://www.kyst.no/file/
acca219209cd8f4dec9af15a73f48ba5/
Stortingsmelding%20Forutsigbar%
20vekst.pdf
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grunn að því hvort heimilt er að
auka framleiðslu á svæðinu eða hafa
sama framleiðslumagn eða jafnvel
minnka. Umhverfisvísar sem hafa
verið nefndir eru næringarefni,
lífrænt álag frá eldinu (saur og
fóðurleifar), slysasleppingar og
laxalús. Niðurstaðan er að laxalús
er besti umhverfisvísirinn og jafnframt til lengri tíma getur lífrænt
álag orðið það einnig. Það hefur þó
komið fram í umræðunni að skiptar
skoðanir eru um ágæti tillagna í
skýrslunni. Lögð er áhersla á fyrirsjáanleika fyrir frosvarsmenn fiskeldisfyrirtækja og nefnt að mikilvægt sé að halda sig við sömu
umhverfisvísa til lengri tíma.
Auknar framleiðsluheimildir
Norðmenn stjórna framleiðslunni
með að gefa út framleiðsluheimildir
í formi hámarks lífmassa í sjókvíum.
Hugmyndir eru um að ef eldisfyrirtæki stenst umhverfismarkmið,
þ.e.a.s. halda fjölda laxalúsa undir
0,1 kynþroska lús á hverjum fiski og
að hámarki tvær baðanir fyrir hverja
kynslóð verði þeim heimilt að auka
lífmassan um 5% en fyrir það greiði
þeir ákveðna upphæð.

Bls. 7
Strandsvæðaskipulagning
Íslendingar eru tiltölulega aftarlega í
skipulagsmálum haf–
og strandsvæða. Það á
ekki eingöngu við um
fiskeldi heldur einnig
aðrar atvinnugreinar
sem eru með starfsemi í
íslenskum fjörðum. Því
miður gengur
skipulagning haf– og
Hugsanleg framleiðslusvæði fyrir sjókvíaeldi laxfiska á
strandssvæða hægt og
fátt sem bendir til að sú Íslandi
vinna muni skila miklu á
allra næstu árum.
Framleiðslusvæði á Íslandi
Á Íslandi eru Vestfirðir, Eyjafjörður
og Austfirðir þar sem ekki er
óheimilt að vera með eldi laxfiska í
sjókvíum og geta hentað til eldisins.
Það er góð vegalengd á milli þessara
svæða þannig að hvert fyrir sig getur
hentað sem framleiðslusvæði. Það
er jafnframt hugsanlegt að það megi
skipta Vestfjörðum í tvö framleiðslusvæði. Við skilgreiningu
framleiðslusvæða þarf einnig að
taka tillit til flutnings fisks inn og út

af svæðinu. Í tilfelli Austfjarða
verður vart hægt að framleiða
nægilegan fjölda seiða á svæðinu og
þarf því að flytja þau inn á svæðið.
Hættan á að sjúkdómar verði fluttir
inn á svæðið er í því tilviki t.d. lágmarkað með að taka úr seiðaeldisstöð á landi og flytja þau í lokuðum
brunnbátum. Þetta og margt annað
verður að skoða og því betra sem
fyrr er byrjað á þeirri vinnu.
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Hrognkelsi – nýr og öflugur bandamaður laxeldismanna
Laxinn og óvinurinn - laxalúsin
Laxalús, Lepeophtheirus salmonis
Krøyer, er mikill skaðvaldur í
laxeldi og ein stærsta ógn sem
laxeldisframleiðendur í Evrópu
standa frammi fyrir. Laxalúsin nagar
og étur húðfrumur og slím laxanna
og opnar þannig sár sem valda
vökvatapi og auka líkur á sýkingum
sem getur dregið fiskana til dauða.
Mótvægisaðgerðir gegn laxalús eru
dýrar og mikið lúsasmit hefur neikvæð áhrif á fóðurtöku og vöxt laxa
í eldi og lækkar afurðamat.
Kostnaður vegna laxalúsar í norsku
laxeldi er áætlaður rúmlega 22 milljarðar á ári. Smit berst í eldisfisk úr
villtum fiski (einkum laxi) og villtir
stofnar eru þannig uppspretta
laxalúsar og lúsasmit hefur verið
tengt við hnignun villtra stofna.
Vandi vegna laxalúsar hefur verið
viðvarandi um árabil og helsta
vopnið í baráttunni geng lús hafa
verið lyfjameðferðir á formi
böðunar (efni eins og vetnis peroxíð,
lífrænt fosföt, Cypermethrin og
Deltamethrin) eða meðferðarefni
(t.d. emamectin benzoate, SliceTM)
er gefið með fóðri. Lyf sem vinna á
laxalúsinni eru ekki mörg og mikil
og langvinn notkun hefur leitt af sér
sívaxandi ónæmi hjá laxalúsinni
gagnvart þeim meðferðarúrræðum
sem notast hefur verið við. Vegna
minni virkni lyfja hækkaði hlutfall
meðferða sem skiluðu ekki árangri
úr núll árið 2002 í 50% árið 2006 og
nýleg gögn frá Noregi benda til að
þessar tölur séu umtalsvert hærri nú.
Aflúsun með hreinsifiskum
Náttúrulegar varnir gegn laxalús
með því að nota „hreinsifiska“ hafa
hlotið aukið vægi eftir því sem lyfjaónæmi lúsarinnar hefur aukist og
einnig vegna neikvæðra viðbragða
frá neytendum við lyfjanotkun. Til

þessa hefur einkum verið
notast við fiska af varafiskaætt til þess að aflúsa
lax í eldi. Sá varafiskur
sem mest er notaður í
Noregi er berggylte
(Labrus bergylta, tillaga
að íslensku nafni er
bergsnapi) sem er stórvaxinn varafiskur sem
Albert. K.D. Imsland,
Snorri Gunnarsson,
þykir lífseigur og hentar
Akvaplan-niva, Íslandsúti- Akvaplan-niva, Íslandságætlega til aflúsunar.
bú og Háskólanum í Björg- útibú
Notagildi þeirra varafiska
vin, Noregi
sem notaðir eru til aflúsunar minnkar með
lækkandi hitastigi sjávar sem takmarkar notkun þeirra í kaldari sjó.
Til þess að fylla þetta skarð hafa
menn verið að þróa notkun á nýrri
tegund fiskjar til aflúsunar,
hrognkelsi (Cyclopterus lumpus), en
hrognkelsi þolir mun betur kaldari
sjó en fiskar af varafiskaætt. Varafiskar finnast ekki í íslensku náttúru,
þannig að hérlendis er hrognkelsið
eini valkosturinn sem hreinsifiskur.
Aðeins um líffræði hrognkelsa
Mynd 1. Hrognkelsi séð að neðan
Hrognkelsi hafa vítt útbreiðslusvæði (sogblaðkan sést greinilega, mynd, Lars
Olav Sparboe, Akvaplan-niva).
sem nær yfir bæði norðaustur- og
norðvesturhluta Atlantshafs, bæði í
tempruðum og köldum sjó einkum á á dýpri hafsvæði seinni hluta
hærri breiddargráðum. Algengt er að sumars. Rauðmaginn, hængurinn,
gætir hrogna fram að klaki.
finna hrognkelsi frá janúar til september við norðurströnd Evrópu.
Lögun og útlit hrognkelsa er nokkuð
Hrognkelsi er einnig að finna í
sérstakt. Fiskurinn kemur fyrir sem
norðausturhluta Atlantshafs, frá
klunnalegur með stuttan haus og
Eystrasalti og norður í Barentshaf.
snjáldur, bolur er stuttur og kviður
Nýlega eru skráðar heimildir um að
hálf-flatur. Roðið er þykkt, kallað
hrognkelsi hafi fundist suður
hvelja og er þakið beinkörtum.
meðfram ströndum norður Spánar,
Kviðuggar hafa ummyndast í sogPortúgal og allt niður að Miðjarðarhafi. Hrognkelsi halda sig mest á og blöðku sem hrognkelsin nýta til þess
að festa sig við undirlag (Mynd 1).
við botn á hörðu undirlagi en geta
Kynin er hægt að aðgreina hvað
þó einnig lifað sem uppsjávarfiskar
snertir stærð og litarhaft. Kynþroska
fjær botni. Að vori og í byrjun
grásleppur er algengar á bilinu 34sumars safnast hrognkelsin saman
45 cm og eru oft blágráar að lit eða
og færa sig nær ströndinni þar sem
hrygning fer fram en flytja sig aftur
Frh. á næstu síðu
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Stripping/spawning

Incubation

•Stripping of eggs and milt
•Artificial fertilization

•Eggs treated at incubation with Buffodine
(2.5 ml-1 water for 10 min).
•Spread eggs out/thin layer. Avoid clumping
og eggs
•Temp.: 11 °C. Light dimmed.
•Hatching: ≈ 250 day degrees

Brood stock
•Wild origin or farmed.
•Formalin bath wild fish and keep
in quarantine.
•Select healthy individuals
•Minimize stress during handling
•Temp: similar to natural.
•Photoperiod: Natural.

Start feeding

Juveniles
Mynd 2. Yfirlit yfir
framleiðsluferli á
hrognkelsaseiðum
(mynd, Snorri
Gunnarsson, Akvaplanniva).

Transfer to net pens
•Transfer to net pens around
>10 g.

grænleitar en rauðmaginn er smærri
oft um 17-38 cm langur og litarhaft
gráleitt á baki og grágrænt að neðan
en fer yfir í appelsíngult eða rautt
um hrygningartíma. Ungviði eru
brúnleit, dökk fjólublá, rauðleit,
með brúna eða rauða bletti og talin
líkja í litarhafti eftir umhverfi sínu.
Eldi á hrognkelsum
Fyrstu tilraunir með að ala
hrognkelsi uppúr 1990 leiddu í ljós
að fullorðin hrognkelsi þrifust vel
og gætu hrygnt við eldisaðstæður.
Frá því um 2010 til þessa dags hefur
eldi á hrognkelsaseiðum aukist í
Noregi, Færeyjum og á Íslandi.
Hægt er að ala seiði upp með því að
nota eingöngu þurrfóður og því
hægt að ala seiði í stórum stíl.
Áætlað er að í Noregi verði framleiðsla á seiðum úr eldi orðin allt að
16 milljónir árið 2016. Framleiðsluferli hrognkelsa er sýnt á myndrænan hátt á Mynd 2.
Notkun hrognkelsa við aflúsun á
eldislaxi í kvíum
Til þess að kanna afköst hrognkelsa
við aflúsun á eldislaxi var sett upp
tilraun með sameldi hrognkelsa og
eldislaxa í Norður-Noregi (sjá Ims-

•Temp.: 11-14°C results in good growth. Optimum
temperature for growth higher (Ontogenetic
differences in optimum rearing temperature for
growth).
•Photoperiod: Continuous /dimmed
•Shallow raceways or tanks. Secure good cleaning
and access to food.
•Size grade regularly from around 1 g to reduce fin
nipping.

land et al. 2014a). Notast var við sex
kvíar (5x5x5 m) þar sem í hverri kví
var komið fyrir alls alls 120 löxum
með meðalþyngd (± SD) 619 ± 49 g.
Í tvær kvíar voru sett 12 hrognkelsi
(10% íblöndun) og í aðrar tvær kvíar
voru sett 18 hrognkelsi (15%
íblöndun) og meðalþyngd
hrognkelsa var (± SD) 54.0 g ± 7.2.
Engum hrognkelsum var bætt í tvær
kvíar og þær hafðar sem
viðmiðunarhópur. Það komu fram
skýr merki um að hrognkelsi væru
að éta laxalús með marktækt færri
meðalfjölda unglúsa og kynþroska
kven- og karllúsa á hverjum laxi í

•Temp.: 11-12°C
•Photoperiod:
Continuous /dimmed
•Shallow raceways or
tanks. Secure good
cleaning and access to
food.
•Dry feed only.

kvíum með hrognkelsi. Hrognkelsin
fjarlægðu þannig á bilinu 93-97% af
kynþroska kvenlúsum (mynd 3) á
tilraunatímanum. Magainnihald
hrognkelsa gaf einnig ótvíræða
sönnun fyrir því að þau væru að éta
laxalús og 28% magasýna sem tekin
voru á lokadegi tilraunar innihéldu
laxalús. Rannsóknin gaf einnig skýrt
til kynna að hrognkelsin henta vel
sem vopn í köldum sjó í baráttunni
við laxalús. Í kjölfar þess að þessar
fyrstu niðurstöður um gagnsemi
hrognkelsa við aflúsun birtust hefur
Frh. á næstu síðu

Mynd 3. Niðurstöður úr tilraun með hrognkelsi og lax. Hrognkelsið fjarlægir hér
93-97% af kynþroska kvenlús með eggstrengjum af laxinum (sjá nánar í Imsland et al.
2014a).

Fiskeldisfréttir

Bls. 10

áhugi laxeldismanna í Noregi verið gífurlegur og framleiðsla hrognkelsaseiða aukist
frá nokkrum þúsundum í milljónir á síðustu
þremur árum. Flestir stærstu laxeldisframleiðendur í Noregi íhuga nú notkun eða
hafa þegar hafið notkun á hrognkelsum til
aflúsunar á laxi.
Lokaorð
Vandinn sem menn standa frammi fyrir er að
núverandi aðferðir til þess að losna við laxalús í fiskeldi eru ekki að virka sem skildi og
eru ekki sjálfbærar. Það er því afar brýnt fyrir
eldisiðnaðinn að þróa hagkvæmar og
umhverfisvænar aðferðir til að takast á við
lúsavandann. Hrognkelsið er nýr og öflugur
bandamaður í þessari baráttu og sé rétt að
verki staðið er aðferðin bæði lífræn og sjálfbær. Það er því brýnt að þróa þetta meðferðarúrræði til notkunar í eldi laxfiska hérlendis.

Stuttar fréttir - Rekstur
 Fiskeldi Brims gjaldþrota. Þor skeldi

gekk ekki upp, starfsemi hætt 2009. Brim
fiskeldi ehf. var stofnað á áeinu 2003 og
var meðal stærstu fyrirtækja í að fanga
þorsk til áframeldis og átti hluta í seiðaeldisstöð á Nauteyri við Ísafjarðardjúp
sem framleiddi þorskseiði fyrir sjóvíaeldið (Morgunblaðið, 14 mars).
 Segir 48 fyrirtæki ekki hafa greitt
skatta. Fr amkvæmdastjór i Fjar ðalax
segir ekki sanngjarnt að segja að fiskeldisfyrirtæki borgi ekki skatta.
Formaður Verndarsjóðs villtra laxastofna
skýrði frá því að unnið væri að skýrslu af
reynslu Íslendinga um fiskeldi í sjó.
Sjónum er beint að arðsemi greinarinnar
annars vegar og skattagreiðslum til samfélagsins hins vegar. Rannsókn á skattgreiðslum undanfarinna ára virðist benda
til að þegar frá er talinn Samherji, sem
rekur af myndarskap fiskeldi á landi,
hefður hin 48 fiskeldisfyrirtæki hér á
landi ekki greitt skatta. Viðskiptablaðið
skoðaði ársreikinga Fjarðalax og skv.
ársreikningum skilaði fyrirtækið ríflega
326 milljóna hagnaði árið 2013 og 28
milljónum árið 2012. Fjarðalax hóf
rekstur árið 2010 og hefur ekki greitt
tekjuskatt. Framkvæmdarstjóri Fjarðalax
segir að það í sjálfu sér rétt að laxeldisfyrirtæki borgi takmarkaðan tekjuskatt á
meðan það er verið að byggja þau upp.
Það er meðal annars greitt gjald í
umhverfissjóð, aflagjöld, hafnargjöld,
vörugjöld og þess háttar að sögn framkvæmdarstjóra Fjarðarlax
(Viðskiptablaðið 5 mars).

Imsland, A.K., Reynolds, P.,
Eliassen, G., Hangstad, T.A.,
Nytrø, A.V., Foss, A., Vikingstad, E., Elvegård, T.A. 2014c.
Assessment of growth and sea
lice infection levels in Atlantic
salmon stocked in small-scale
cages with lumpfish.
Aquaculture 433, 137-142.
Nytrø, A.V., Vikingstad, E.,
Foss, A., Hangstad, T.A.,
Reynolds, P., Eliassen, G., Elvegård, T.A., Falk-Petersen, I.B
and Imsland, A.K. 2014. The
effect of temperature and fish
size on growth of juvenile lumpMynd 4. Hrognkelsi séð að framan fish (Cyclopterus lumpus L.).
(mynd, Lars Olav Sparboe, Akvaplan- Aquaculture 434, 296-302.
niva).

Imsland, A.K., Reynolds, P.,
Eliassen, G., Hangstad, T.A.,
Nytrø, A.V., Foss, A., VikingImsland, A.K., Reynolds, P., Eliassen,
stad, E., Elvegård, T.A. 2015a.
G., Hangstad, T.A., Foss, A., Vikingstad, E., Elvegård, T.A. 2014a. The use Feeding preferences of lumpfish
of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) to (Cyclopterus lumpus L.) maintained in open net-pens with
control sea lice (Lepeophtheirus
salmonis Krøyer) infestations in intensi- Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Aquaculture 436, 47-51.
vely farmed Atlantic salmon (Salmo
salar L.). Aquaculture 425-426, 18-23. Imsland, A.K., Reynolds, P.,

Ítarefni

Imsland, A.K., Reynolds, P., Eliassen,
G., Hangstad, T.A., Nytrø, A.V., Foss,
A., Vikingstad, E., Elvegård, T.A.
2014b. Notes on behaviour of lumpfish
in sea pens with and without Atlantic
salmon. Journal of Ethology 32, 117122.

Eliassen, G., Hangstad, T.A.,
Nytrø, A.V., Foss, A., Vikingstad, E., Elvegård, T.A. 2015b.
Assessment of suitable substrates for lumpfish in sea pens.
Aquaculture International 23,
639-645.

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“.

Barki ehf
Nýbýlavegur 22
200 Kópavogur
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Forvarnir gegn bakteríusjúkdómum í fiskeldi - Erindi Bjarnheiðar
Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir,
vísindamaður og kennslustjóri
framhaldsnáms við Læknadeild
Háskóla Íslands, fjallaði um
rannsóknir á fisksjúkdómum og
þróun forvarna gegn sjúkdómum í
fiskeldi í fimmta erindi fyrirlestraraðarinnar Vísindi á mannamáli í Háskóla Íslands.
Rannsóknirnar stundaði Bjarnheiður
á Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum. Erindið var
haldið í Hátíðasal Háskóla Íslands
þann 24. mars.
Kýlaveikibróðir er sjúkdómur sem
herjar á allar tegundir í fiskeldi á
Íslandi, en hann orsakast af
bakteríunni A eromonas salomonicida. Í erindinu verða kynntar
rannsóknir á eðli bakteríunnar og
samspili hennar við hýsil, bæði í
sýkingu og við myndun ónæmisvarna. Margar bakteríur nota sérstök
samskiptakerfi byggð á
þéttniskynjun til að stjórna tjáningu
gena við mismunandi aðstæður. Í
ljós hefur komið að bakterían sem
veldur kýlaveikibróður nýtir
þéttniskynjun til að stjórna fram-

Vónin

leiðslu sýkiþátta. Með tilraunum var
hægt að rjúfa þéttniskynjun
bakteríunnar og draga þannig úr
sýkingarmætti. Mikill munur er á
ónæmisviðbrögðum í laxfiskum og
þorski gegn sýkingu bakteríunnar.
Sá munur þýðir að bólusetningar í
forvararskyni henta laxfiskum en
ekki þorski
Bjarnheiður og félagar uppgötvuðu
við rannsóknir sínar að Keldum áður
óþekkt bakteríueitur, ensímið
AsaP1, sem reyndist öflugur mótefnavaki. Með erfðatækni voru útbúin stökkbreytt óeitruð afbrigði
(toxoíð) af AsaP1 ensíminu, sem
gáfu samt mótefnasvar. Geni fyrir
óeitraða afbrigðið var komið fyrir í

bakteríunni. Þessi erfðabreytti stofn
var síðan notaður til að bólusetja
bleikju. Tilraunir leiddu í ljós að
bóluefnið veitir öfluga vörn gegn
kýlaveikibróður í laxfiskum.
Erfðafræðilegar aðferðir hafa ekki
áður verið notaðar til að útbúa
toxoíð fyrir fiskabóluefni en bóluefni fyrir menn eru mörg byggð á
slíkum prótínum. Þessar rannsóknir
hafa leitt í ljós nýja þekkingu á eðli
sýkilsins og samspili hans við hýsil
sinn sem nýta má við þróun öflugra
sjúkdómsvarna.
Hægt er að skoða erindið með að
fara á slóðina hér að neðan.
http://www.hi.is/visindi_a_mannamali
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Burðarþol Arnarfjarðar, Dýrafjarðar og Patreks– og Tálknafjarðar
Hafrannsóknastofnun hefur gerið út
bráðabrigðarburðarþolsmat fyrir
Arnarfjörð og burðaþolsmat fyrir
Dýrafjörð, Patreks– og Tálknafjörð.
Hér að neðan er tekin fyrir nokkur
atriði sem komu fram í greinagerðum Hafrannsóknstofnunnar en
þær er hægt að sækja á vef Landssambands fiskeldisstöðva
(www.lf.is).
Krafa um burðaþolsmat
Við breytingu á lögum um fiskeldi
(nr. 71/2008) árið 2014 voru sett inn
ný ákvæði um að rekstrarleyfi
skuli fylgja burðarþolsmat sem
framkvæmt sé af Hafrannsóknastofnun. Í lögunum er mat á
burðarþoli svæða skilgreint sem þol
þeirra til að taka á móti auknu
lífrænu álagi án þess að það hafi
óæskileg áhrif á lífríkið þannig að
viðkomandi vatnshlot uppfylli
umhverfismarkmið sem sett eru
samkvæmt lögum nr. 36/2011 um
stjórn vatnamála. Hlutverk
burðarþolsmats er að meta óæskileg
staðbundin áhrif af eldisstarfsemi,

en lýtur ekki að öðru álagi á
umhverfið.

ástand vegna sjálfbærrar starfsemi af
einhverju tagi.

Sjálfbært fiskeldi
Líkt og annars staðar í Evrópu er
horft til rammatilskipunar um vatn
(water framework directive) sem
tók gildi á Íslandi með lögum um
stjórn vatnamála nr. 36/2011, þegar
reglur um sjálfbært fiskeldi verða
skilgreindar. Til vatnshlota í strandsjó sem hafa gott eða mjög gott
ástand er gerð sú krafa að ástand
þeirra skuli ekki hnigna þrátt fyrir
fiskeldi eða aðra starfsemi. Það er
grundvallaratriði í þróun sjálfbærs,
visthæfs fiskeldis í sjó. Samkvæmt
lögunum skal meta ástand strandsjávar með þremur líffræðilegum
gæðaþáttum sem eru botndýr, botnþörungar og svifþörungar. Þá skal
einnig fylgjast með eðlis- og efnafræðilegum gæðaþáttum eins og
magni uppleysts súrefnis. Markmiðið er að öll vatnshlot séu að lágmarki með gott ástand sem er besti
ástandsflokkurinn. Þá skal ástand
þeirra ekki rýrna nema að því leyti
að það má fara úr mjög góðu í gott

Bráðabrigðaburðarþol fyrir
Arnarfjörð
Hafrannsóknastofnun telur að með
bráðabirgðamati á burðarþoli sé
hægt að leyfa allt að 20
þúsund tonna eldi í Arnarfirði á
ári. Í þessu bráðabirgðamati er gert
ráð fyrir að heildarlífmassi verði
aldrei meiri en 20 þúsund tonn og að
fylgst verði stöðugt með súrefnisstyrk í botnlagi sjávarins til að
afla vitneskju um áhrif eldisins á
súrefnisbúskap í dýpsta hluta
fjarðarins. Einnig yrði fylgst með
fjölda botndýrategunda í dýpstu
hlutum fjarðarins. Slík vöktun yrði
forsenda fyrir hugsanlegu endurmati
Frh. á næstu síðu
http://www.lfh.is/documents/
ArnarfjordurBurdarthol2015.pdf
http://www.lfh.is/documents/
DyrafjordurSjokviaeldi.pdf
http://www.lfh.is/documents/
MataburdaryoliPatreks-ogTalknafj..pdf
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á burðarþoli fjarðarins, til hækkunar
eða lækkunar, sem byggt yrði á
raungögnum.
Hafrannsóknastofnun tekur fram að
Borgarfjörður er undanskilinn sem
eldissvæði í þessu mati vegna
rækjustofns, rækjuveiða og rækjurannsókna. Af þeim sökum komi
hann ekki til álita sem sjókvíaeldissvæði.
Burðarþol Dýrafjarðar
Með tilliti til stærðar fjarðarins og
varúðarnálgunar varðandi raunveruleg áhrif eldisins á einkum
botndýralíf telur Hafrannsóknastofnun að með þessu mati á
burðarþoli sé hægt að leyfa allt að
10 þúsund tonna eldi í Dýrafirði á
ári. Í þessu mati er gert ráð fyrir að
heildarlífmassi verði aldrei meiri en
10 þúsund tonn og að vöktun á
áhrifum eldisins fari fram.
Burðarþol Patreks– og Tálknafjaðar
Með tilliti til stærðar fjarðanna og
varúðarnálgunar varðandi raunveruleg áhrif eldisins einkum á
botndýralíf og súrefnisstyrk telur
Hafrannsóknastofnun að með þessu
mati á burðarþoli sé hægt að

Bls. 13
leyfa allt að 20
þúsund tonna eldi í
Patreks- og
Tálknafirði á ári.
Í þessu mati er gert
ráð fyrir að heildarlífmassi verði aldrei
meiri en 20 þúsund
tonn og að nákvæm
vöktun á áhrifum
eldisins fari fram
samhliða því. Bent
er á að æskilegra er
að meiri eldismassi
sé frekar utar í
fjörðunum en innar.
Endurmat burðarþols
Í greinagerðum Hafrannsóknastofnunannar kemur fram að rétt sé
að taka fram að endanleg
burðarþolsmörk fyrir ákveðna firði
eða svæði verða seint gefin út
enda hefur slíkt varla verið gert í
nágrannalöndunum, heldur er alltaf
tekið með í reikninginn hvaða staðsetningar og hvers konar eldi er um
að ræða, enda fara umhverfisáhrifin
eftir báðum þessum þáttum. Því má
búast við að burðarþol fjarða og
annarra eldissvæða verði endurmetið á næstu árum ef þörf krefur.

Mynd 1. Niðurstöður AceXR líkansins
fyrir súrefnisstyrk í Arnarfirði ásamt
niðurstöðum mælinga. Bleiki ferillinn er
styrkur súrefnis frá mælingum frá ágúst
2014 til febrúar 2015. Þykku heilu
línurnar sýna niðurstöður líkansins án
nokkurs eldis í firðinum. Bláu og grænu
línurnar sýna ársferil súrefnisstyrksins í
efsta laginu og í miðlaginu, rauða þykka
línan sýnir niðurstöður líkansins fyrir
súrefnisstyrk í botnlaginu. Rauðu mjóu
línurnar sýna niðurstöður líkansins fyrir
áhrif 10, 20, 30 og 40 þúsund tonna
eldis í firðinum á súrefnisstyrk í botnlaginu (Út greinagerð Hafrannsóknastofnunnar).

Fiskeldisfréttir

Vinnsla á kræklingi
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Skýrsla um jarðhita

Vinnsla á kræklingi hjá Nesskel í
Króksfjarðarnesi gengur vel. Kræklingavinnsla á Íslandi hefur ekki
verið dans á rósum og draumar um
stórfelldan útflutning hafa ekki
gengið eftir. Nesskel í Króksfjarðarnesi einbeitir sér nú að veiðum og
vinnslu fyrir innanlandsmarkað.
Stefnt er að 100 tonna framleiðslu í
ár.
Nesskel fékk leyfi síðastliðið vor til
vinnslu og pökkunar á kræklingi. Í
dag sendir fyrirtækið skel til
Reykjavíkur og víðar og fæst kræklingurinn þar á betri veitingahúsum.
Nesskel er í samstarfi við fyrirtækin
Icelandic Mussel Company og
Arctic Seafood. Skelin sem Nesskel
pakkar og selur kemur að mestu úr
Hvalfirði og starfa 2 til 3 starfsmenn
við vinnslu og pökkun.
Sauðfjárbóndinn og kræklingaræktandinn Bergsveinn
Reynisson frá Gróustöðum í Reykhólahreppi stendur að þessari
vinnslu. Hann er jafnframt skipstjóri
á bátnum Knolla BA sem veiðir
kræklinginn. Þeir hafa veitt um 20
tonn af kræklingi í Hvalfirði frá því
í haust.
http://www.fiskifrettir.is/frettir/115521/
Fiskifréttir, frétt 26 mars.

Ísl. fréttavefur á ensku

Nýlega byrjuðu sömu aðila og eru
með vefinn Kvotinn.is með vef sem
miðlar féttum um sjávarútveg á
ensku. Daglega birtast nokkrar
fréttir um íslenskan sjávarútveg og
vonandi einnig fiskeldi.
http://icefishnews.com/

Ný tækifæri í jarðvarma fyrir
þróunarríkin – Ísland dæmi í nýrri
skýrslu FAO um hvar vel hefur
tekist til. Þrír starfsmenn Matís
koma að skrifum bókarinnar og er
meðal annars fjallað um nýtingu
jarðhita í fiskeldi.
http://www.fao.org/3/a-i4233e.pdf

Kræklingasúpa

Staðreyndir um fiskeldi

Nýlega var gefinn út áhugaverður
bæklingur um laxeldi þar sem m.a.
var dregið fram áhugaverðar
staðreyndir um vistvæna
matvælaframleiðslu..
Í laxeldi er aðeins lítill hluti eldisferilsins í fersku vatni og þarf
aðeins um 900 l til að framleiða eitt
kíló af laxi. Í tilfelli nautgriparæktar
þarf 15.000 l. Samanburðurinn er
einnig jákvæður fyrir laxeldi þegar
borið er saman fóðurnýting og landnotkun eins og fram kemur á
myndinni hér að ofan.
http://www.salmonfarming.org/wp/wpcontent/uploads/2015/03/ISFA-FinalReport-March-16-2015.pdf

Kræklingarusl úr Eyjafirði
Núna „einn góðan veðurdag“ voru
kræklingabændurnir Magga á
Gróustöðum og bræðurnir Bergsveinn eiginmaður hennar og Sævar
Reynissynir við vegamótin í Króksfjarðarnesi og buðu vegfarendum
heita kræklingasúpu sem þau elduðu
þar á gasi. Þetta var vel þegið því að
kalsi var og hríðarhraglandi þennan
„góða veðurdag“ eins og flesta aðra
daga síðustu mánuði.
http://www.reykholar.is/frettir/
Kraeklingasupa_i_Kroksfjardarnesi/

Vilja fjarlægja kræklingarusl úr
Eyjafirði. Matvælastofnun segist
reiðubúin til að hefja hreinsun á
línum og öðrum aflögðum búnaði
eftir kræklingarækt í Eyjafirði. Til
þess skorti þó fjármagn. Stofnunin
bíði nú svara frá atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytinu um aukafjárveitingu til verksins.
http://www.ruv.is/frett/vilja-fjarlaegjakraeklingarusl-ur-eyjafirdi
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Stuttar fréttir - Notkun erfðamarka
Sjókvíaeldi á norskum eldislaxi er vaxandi atvinnugrein á Íslandi.
Hætta er á erfðablöndun norsks eldislax og villtra íslenskra laxastofna en hún getur stuðlað að hnignun villtr a stofna, br eytt
erfðasamsetningu þeirra og þar með ógnað líffræðilegum fjölbreytileika. Nú er lokið verkefni þar sem markmiðið var að kanna
möguleika þess að nota tiltekin erfðamörk (14 örtungl (e.
microsallites) sem notuð voru í stóru alþjóðlegu verkefni sem
Ísland var aðili að) til að greina strokulax úr eldi og erfðablöndun
norsks eldislax og villts íslensks lax. Í lögum um fiskeldi er gert
ráð fyrir söfnun lífsýna svo rekja megi strokulax til framleiðenda
en til þess hefur ekki komið og aðferð til þess hefur hvorki verið
prófuð né útfærð. Skyldleiki íslenskra laxastofna og eldislax var
kannaður með því að bera saman 22 íslenska laxastofna við eldislax (sýni fengið hjá Stofnfiski og erfðagreint hjá Matís ohf.) og
tvo villta norska laxastofna. Niðurstöður sýndu að eldislaxinn var
mjög frábrugðinn íslenskum stofnum og flokkaðist hann með
villtu norsku laxastofnunum (avs.is, frétt 19 mars).

Stuttar fréttir - Styrkir úr AVS sjóðnum
AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi hefur styr kt átta fiskeldisverkefni, samtals um 62 milljónir króna (avs.is, frétt 7 apríl):
 Kynbætur á laxi fita og holdlitur
 Samspil fitu og litarefnis í fóðri á vöxt og gæði bleikju
 Roð og uggarot í íslensku fiskeldi
 Burðarþolsmat íslenskra fjarða
 Kynbætur á þorski og seiðaeldi
 Þróun aðferðar til að meta sýkingarálag í fiskeldi
 Veiruskimun á kvíalaxi og villtum laxi til fiskræktar
 Litun á laxholdi með náttúrulegu litarefni.
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Geldur lax

Nýlega var viðtal við framkvæmdastjóra Stofnfisks á norska vefmiðlinum kyst.no. Í júní í
fyrra seldi Stofnfiskur um eina milljón þrílitna
laxahrogn til Vestur-Noregs. Nú er einnig búið
að semja um afhendingu þrílitna hrogna í sumar.
Tilgangurinn með að nota þrýsitsjokk við framleiðslu á þrílitna hrognum er að framleiða lax
sem getur ekki fjölgað sér með villtum laxi. Í
sömu frétt kemur einnig fram að norska fyrirtækið Aquagen hafi afhent sjö milljónir þrílitna
hrogna í vetur. Nokkur tilraunarverkefni hafa
verið í Noregi með notkun þrílitna laxastofna.
Úthlutun umhverfisvæna leyfa í Noregi (græn
leyfi) ýtir einnig undir aukna eftirspurn á þrílitna hrognum.
http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=112096

Fiskeldisfréttir
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Öryggi í fiskeldi: Hvað er til ráða ? - Þriðja grein
Til að tryggja öryggi í starfseminni
er nauðsynlegt að koma sér upp
föstu verklagi við yfirferð á öryggismálum og umgengni.
Áður en þú byrjar þarf eftirfarandi
að vera á hreinu:
 Hjá fyrirtækinu sé
einhver starfandi sem
sinnir eftirliti og eftirfylgni með öryggismálum t.d.: öryggisnefnd, öryggisvörður
og öryggistrúnaðarmaður, verkstjóri eða
annar aðili allt eftir
stærð fyrirtækisins.
 Þessi aðili hafi umboð til að
greiða úr atriðum sem valda
minniháttar tilkostnaði eða hafi
greiðan aðgang að þeim sem
tekur ákvörðun um úrbætur.
 Til séu gátlistar til að fara eftir
við reglulega yfirferð á öryggismálum fyrirtækisins.
Einn gátlisti ætti að vera til fyrir
verkstjóra til að þeir geti tékkað af
sín vinnusvæði daglega.
Annar gátlist ætti að vera til fyrir
reglulegt eftirlit t.d. ársfjórðungslega.
Þriðji gátlistinn er ætlaður fyrir

eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækisins
(árlegt og mánaðarlegt).
Meðal þeirra atriða sem vera ættu á
gátlistum eru eftirfarandi.
Umsjón öryggismála:
Notkun persónuhlífa, gönguog flóttaleiðir greiðfærar,
frágangur á búnaði, umgengni, björgunar- og
slökkvibúnaður, þrif,
öryggismerkingar,
ruslsöfnun.

Dóra Hjálmarsdóttir
ÖHU fulltrúi og
ráðgjafi /
Rafmagnsverkfræðingur /

Fróði eldisfiskur

Flóttaleiðir og flóttaleiðateikningar,
hurðir og björgunarop opnanleg án
verkfæra, út-ljós sílogandi, slökkvitæki og brunaslöngur aðgengileg og
á sínum stað.
Eigið eldvarnaeftirlit:
Brunaviðvörunarkerfi, út og neyðarlýsing, slökkvitæki og brunaslöngur,
rýmingaráætlun, rýmingaræfingar,
þjálfun í viðbrögðum við eldsvoða,
leiðbeiningar fyrir slökkvilið,
mánaðarlegt eldvarnaeftirlit virkt,
merkingar á eldvarnabúnaði,
brunaþéttingar með lögnum og eldvarnahurðir, merkingar á
flóttaleiðum, merking við lyftur.
Hafðu samband og fáðu gátlista til
notkunar þér að kostnaðarlausu
dh@verkis.is

Stuttar fréttir - Afföll á fiski hjá
Fjarðalax
 Slátruðu tugþúsundum laxa eftir óveður.

Fjarðalax greip til þess ráðs að slátra 4050.000 löxum laxa úr sjókví í Patreksfirði á
Vestfjörðum í janúar 2014. Tjónið metur
forstjóri Fjarðalax á um 100 milljónir króna.
Í ársskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma hjá
Matvælastofnun þar sem því er lýst að eftir
viðvarandi norðan storma í fleiri vikur hafi í
einu áhlaupinu laskast rafmagnskassi á sjókvínni „sem að öllum líkindum hefur leitt til
útleiðslu rafmagns í nánasta umhverfi og
valdið mikilli streitu hjá fiskinum. Laxinn
hópaðist niður á botn kvíarinnar og varð hluti
hans fyrir nuddskaða sem leiddi til sáramyndunar og affalla. Brugðist var við með
neyðarslátrun og þannig létt á
kvínni“ (Fréttablaðið, frétt 16 apríl).

Ferskfiskhandbókin sem nýlega
birtist á vefnum, fjallar um innganginn að allri almennri
fiskvinnslu. Margt í þessari handbók
nýtist þeim sem vinna við slátrun og
pökkun á eldisfiski.
http://www.matis.is/um-matis/frettir/
nr/4312

Stuttar fréttir - Sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
 Álit Skipulagsstofnunar um 6.800 tonna framleiðslu á

regnbogasilungi og 200 tonna framleiðslu á þorski í sjókvíum
í Ísafjarðardjúpi á vegum Hraðfrystihússins- Gunnvarar hf.
er jákvætt. Næstu skref HG eru að fá afgreidd starfs- og
rekstrarleyfi frá Umhverfisstofnun og Matvælastofnun
(MAST) sem væntanlega taka mið af áliti Skipulagsstofnunar
við afgreiðslu leyfanna. Ekki liggur fyrir hve langan tíma afgreiðsla leyfanna muni taka en í áætlunum HG hingað til hefur
verið miðað við að leyfiveitingum yrði lokið á vormánuðum
og að hægt yrði að setja fyrstu regnbogasilungsseiðin í sjókvíar í Álftafirði í júnímánuði n.k. (frosti.is, frétt 7 apríl).

Fiskeldisfréttir
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Stuttar fréttir - sameldi
Sjómaður einn af frumkvöðlum hér
á landi í sameldi fiska og plantna.
Þetta kemur fram í Fiskifréttum:
 Hann ræktar framandi plöntur í
gróðurhúsi í Biskupstungum og
næringin fyrir plönturnar er fengin
úr vatni frá fiskabúri.
 Hann er einn af þeim fyrstu til að
hefja þessa nýstárlegu ræktun hér
á landi. Sameldið er stundað við
garðyrkjustöðina Birkihlíð í Reykholti í Biskupstungum í um 100
fermetra rými.
 Fiskarnir eru í þúsund lítra búri.
Hann ræktaði í fyrra um 90
plöntur í rörum sem vatn frá fiskabúrinu rennur um. Plönturnar
nefnast okrur og bera ávöxt eða
grænmeti. Grænmetið er aflangt
og svipar til chili en er mildara á
braðgðið. Fóðraður er áll en stefnt
er að skipta yfir í tilapíu.
 Það eru bakteríur sem vinna
köfnunarefni, aðalnæringarefni
plantna, úr ammoníaki sem
myndast í vatninu í fiskabúrinu.
Plönturnar dafna vel þótt þær fái
engan annan áburð en þann sem
kemur frá fiskeldinu (Fiskifréttir 5
mars og fiskifrettir.is, frétt 5
mars).

Ísl. fréttavefur á ensku

Okrur ræktaðar í gróðurhúsi í Biskupstungum. Notað er frárennslisvatn úr fiskabúri sem næringarefni fyrir plönturnar
(fiskifrettir.is).

Nýlega byrjaði Sjávarafl að gefa út
vefmiðil um sjávarútvegsmál á
ensku. Á vefnum er einnig tekin
fyrir málefni fiskeldis.
http://fishingthenews.com/

Stuttar fréttir - Whole Foods og bleikja
Í þessri grein er samantekt úr viðtali við Baldvin Jónsson í Viðskiptablaðinu
þann 26 febrúar. Hann hefur starfað í fjölmörg ár við markaðssetningu á
matvælum á Bandaríkjamarkaði.
 Verslunarkeðjan Whole Foods keypti íslenskar vörur fyrir rúma fjóra
milljarða á síðasta ári.
 Bleikjan var mjög lítil á neytendamarkaði og Whole Foods tók bleikjuna
yfir kemur fram í viðtalinu við Baldvin.
 Þeir fengu vottunarstofu í Sviss til að koma hingað til Íslands og skoða
landeldi á bleikju. Það kom í ljós að þetta var fullkomnasta landeldi sem til
er sem vottunarstofan hafði nokkurn tímann séð. Farið var af stað með
mánaðar kynningarstarf inni í búðum sem endaði á að vera í þrjá mánuði
því það gekk svo vel.
 Landssamband fiskeldisstöðva og Samherji tóku þetta svo í fangið og það
hefur gengið frábærlega vel og bleikjan heldur áfram að vaxa.
 Ég held að Íslendingar hafi hvergi fengið jafn mikla viðurkenningu fyrir
sína framleiðslu eins og að koma sínum vörum inn í Whole Food sem er
Rolls Royce matvælaiðnaðarins. Oft er talað um að þær séu dýrari en aðrar
matvælabúðir. Það er bara dýrara að framleiða góða vöru en slæma segir
Baldvin.

Fiskeldisfréttir

Stuttar fréttir - Ný starfsleyfi
 Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi

fyrir Ís 47 ehf. Starfsleyfið gildir til framleiðslu á allt að 1.200 tonnum af þorski og
regnbogasilungi í sjókvíum í Önundarfirði.
Skipulagsstofnun og Hafrannsóknastofnun
gerðu athugasemd um ósamræmi í auglýstri
tillögu miðað við tilkynningu um matsskyldu sem starfsleyfistillagan byggðist á.
Fækka þurfti eldissvæðum úr þremur í tvö
(ust.is frétt 23 mars).
 Breyting á starfsleyfi Fjarðalax í Fossfirði. Umhver fisstofnun hefur tekið þá
ákvörðun að gera breytingu á starfsleyfi
fyrir Fjarðalax ehf. í Fossfirði. Forsaga
málsins er sú að vegna eldisaðferða hjá
fyrirtækinu óskaði það eftir því að framleiðsluheimild yrði jafnað á þriggja ára
tímabil. Sú ákvörðun var tekin að verða við
þessari ósk með því skilyrði að einnig yrði
sett inn í leyfið skilyrði um hámark á lífmassa. Í stað fyrri texta um að heimildin sé
bundin við að framleiða allt að 1.500 tonn
af laxi á ári, skal framleiðslan á þremur
árum samtals vera undir 4.500 tonnum
(1.500 tonnum að meðaltali á ári), framleiðsla á einu almanaksári má vera allt að
3.000 tonnum á ári og lífmassi skal vera
undir 3.000 tonnum í einu (ust.is, frétt 23
febrúar).
 Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi
fyrir Dýrfisk hf. til framleiðslu á allt að
4.000 tonnum á ári af regnbogasilungi í Ísafjarðardjúpi, við Snæfjallaströnd. Athugasemdir sem bárust sneru meðal annars að
þéttleika í kvíum, ráðgerðum breytingum á
regluverki fyrir fiskeldi, auk nokkurra atriða
sem falla fremur undir útgáfu rekstrarleyfis.
Orkustofnun benti hins vegar á að í gildi
væri leyfi til leitar og rannsókna á
kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi. Sameiginleg niðurstaða Umhverfisstofnunar og Dýrfisks var því að færa einn punkt af fjórum
sem afmarka eldissvæðið tæpa 200 metra
lengra frá landi.
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Stuttar fréttir - Mál hjá Skipulagsstofnun
 Arnarlax ehf. hefur tilkynnt til umfjöllunar Skipulags-

stofnunar frummatsskýrslu um aukna framleiðslu á laxi í Arnarfirði um 7.000 tonn á ári. Athugasemdir skulu vera skriflegar og
berast eigi síðar en 26. maí 2015 (http://
www.skipulagsstofnun.is/skipulagsstofnun/mal-i-kynningu/
safn/nr/1142).
 Skipulagsstofnun hefur birt álit sitt á „Matsskýrslu fyrir 6.800
tonna framleiðslu á regnbogasilungi og 200 tonna framleiðslu á
þorski í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi á vegum HraðfrystihússinsGunnvarar hf.“ Niður staðan er jákvæð og telur stofnunin
að við leyfisveitingar þurfi að setja skilyrði um að eldisbúnaður
og vöktun á uppsöfnun lífræns úrgangs á sjávarbotni uppfylli
kröfur sem gerðar eru í erlendum stöðlum (NS 9415:2009 og
ISO 12878). (http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsstofnun/
frettir/nr/1140)

Efri mynd: Arnar Jónsson, eldisstjóri hjá Dýrfiski.

Neðri mynd: Arnar Jónsson og Sigurvin Hreiðarsson sem sér um seiðaeldi
Dýrfisks við stóra eldistjórn í botni Tálknafjarðar. Það var bæði kalt og
mikill snjór fyrir vestan í vetur en nú eru bjartari tímar framundan.

Fiskeldisfréttir

Ársskýrsla Fiskistofu 2014
Mikil breyting verður á aðkomu
Fiskistofu að málefnum fiskeldis en
í maí voru samþykktar breytingar á
lögum um fiskeldi sem fela í sér að
stjórnsýsla og eftirlit með fiskeldi
flyst til Matvælastofnunar í byrjun
árs 2015. Fiskistofa mun áfram
sinna verkefnum sem snúa að viðbrögðum við slysasleppingum úr
fiskeldi.
Fiskistofa hefur gefið út rekstrarleyfi til fiskeldis og hefur haft eftirlit
með starfsemi eldisstöðva. Árið
2014 voru gefin út fimm rekstrarleyfi og voru það aðilar sem voru
með starfsemi en höfðu ekki sótt um
rekstrarleyfi. Einnig voru fimm leyfi
felld úr gildi og tvö leyfi skiptu um
eiganda.
http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/
frettir/nr/1275

Stuttar fréttir - Fjarðalax
Atvinnumál sem fékk farsælan
endir.
 Fjarðalax á Vestfjörðum neyðist
til þess að segja upp fjórtán starfsmönnum fyrirtækisins vegna
tímabundinnar óvissu um framtíðarhúsnæði þess. Umsvif fyrirtækisins hafa aukist svo mikið að
vinnsluhús þess á Patreksfirði
mun ekki anna því magni sem
fyrirhugað er að slátra frá og með
næsta hausti. Því verður að grípa
til nauðsynlegra ráðstafana og
flytja vinnsluna í stærra húsnæði.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Fjarðalaxi (vb.is,
frétt 25 mars).
 Uppsagnir fjórtán starfsmanna
fyrirtækisins, sem starfa við
vinnslu og pökkun á Patreksfirði,
verða dregnar til baka. Stjórnendur Fjarðalax og bæjaryfirvöld Vesturbyggðar komust að
samkomulagi í dag sem felur í
sér að uppsagnir fjórtán starfsmanna fyrirtækisins, sem starfa
við vinnslu og pökkun á Patreksfirði, verða dregnar til baka. Þetta
kemur fram í fréttatilkynningu
frá fyrirtækinu (vb.is, frétt 8
apríl).
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Stuttar fréttir - Skeldýr
 Tilraunarækt á ostrum sem hófst 2013 er komin á byrjunarreit. Sumarið

2013 hóf fyrirtækið Víkurskel á Húsavík tilraunarækt á ostrum. Fluttar
voru inn skeljar frá Spáni og þær settar í lokaðar grindur og síðan á langlínu á 5 til 6 metra dýpi í Saltvík, sem er um tveimur kílómetrum frá ósum
Laxár í Aðaldal. Síðasta sumar voru fluttar inn fleiri skeljar og settar í sjó
á sama stað. Þann 21. október í vetur gerði aftakaveður á Norðausturlandi.
Á Skjálfanda fyrir utan Húsavík náði ölduhæðin 10 til 12 metrum. Í fárviðrinu slitnuðu upp festingar á ostrubúrunum í Saltvík með þeim afleiðingum að öll dýrin drápust. „Þetta var alveg ferlega fúlt,“ segir einn
eigandi Víkurskeljar „Ostrutækin hefur fyrst og fremst verið áhugamál hjá
okkur sem rekum Víkurskel því við erum allir í annarri vinnu. Við höfum
reynt að fá fjármagn í reksturinn en það hefur gengið illa. Það hefði verið
hægt að komast hjá þessu tjóni ef við hefðum haft menn í vinnu. Þá hefði
verið hægt færa línuna eða sökkva henni betur.“ (Viðskiptablaðið, frétt 9
apríl)
 Verkefnið SustainLarvae hófst formlega nú fyrir stuttu með upphafsfundi
á höfuðstöðvum Matís. Verkefnið er til þriggja ára og eru þátttakendur
verkefnisins þrír. Matís og Sæbýli frá Íslandi, ásamt FishVet Group frá
Bretlandi. Markmið verkefnisins eru að þróa og meta ávinning nýrra leiða
til að meta heilbrigði hryggleysingja til notkunar í fiskeldi en notast
verður við sæeyru frá eldisstöðinni Sæbýli. Nýnæmið felst m.a. í notkun
DNA raðgreiningaraðferða til að greina örverusamsetningu í eldiskerfunum og leit að örveruhópum sem geta haft möguleg jákvæð eða neikvæð áhrif á lífvæni eða vöxt sæeyrnanna. Einnig verða settar upp
hraðvirkar aðferðir til að meta velferð dýranna með út frá óæskilegum
örverum í kerfinu og með mælingum á efnum og hormónum sem dýrin
losa sig við undir streitu. (matis.is frétt 7 apríl).

Stuttar fréttir - Umhverfismál og fiskeldi í Eyjafirði
Nýlega kynnti Norðanlax tillögu að matsáætlun fyrir 8000 tonna laxeldi í
Eyjafirði. Norðanlax er dótturfélag Fjarðalax, sem starfrækir laxeldi á Vestfjörðum. Um þessa tilkynningu hafa sprottið allnokkrar umræður á ruv.is og
fleiri fjölmiðlum:
 Fiskeldi samræmist ekki áformum við Dysnes. Ekker t samr áð var
haft við hafnaryfirvöld á Akureyri eða sveitastjórn Hörgársveitar (ruv.is,
frétt 24 feb).
 Myndi útiloka árekstra við fiskeldi. Fr amkvæmdastjór i Fjór ðungssambands Vestfirðinga segir brýnt að ljúka Landsskipulagsstefnu þeirri
sem lengi hefur verið unnið að og veitir sveitarfélögum rétt til að skipuleggja svæði sem ná út í sjó. Árekstrar út af laxeldi í Eyjafirði hefðu aldrei
orðið væri slíkri vinnu lokið (ruv.is, frétt 27 feb.).
 Sjókvíaeldi stórhættulegt fyrir lífríkið. Fulltr úar veiðifélaga á
Norðurlandi hafa miklar áhyggjur af áformum um stórfellt sjókvíaeldi í
Eyjafirði (ruv.is, frétt 3 mars).
 Áhyggjur af kvíaeldi í Eyjafirði óþarfar. Ver kefnastjór i við fyr ir hugað sjókvíaeldi Norðanlax í Eyjafirði segir áhyggjur af áformum fyrirtækisins þar óþarfar. Reynsla þess, tæknibúnaður og skipulag við eldið
muni koma í veg fyrir inngrip í náttúruna (ruv.is, frétt 4 mars).
 Rusl eftir fiskeldi í sjónum í Eyjafirði. Allskyns línur og aflagður
búnaður eftir fiskeldi og kræklingarækt marar enn í hálfu kafi víða í Eyjafirði. Sjómenn segjast margoft hafa fengið rusl í skrúfuna með tilheyrandi
tjóni og krefjast þess að þetta verði fjarlægt (ruv.is, frétt 15 mars).
 Mótmæla hugmyndum um laxeldi í Eyjafirði. Á fundi í Kletti, félagi
smábátaeigenda á Norðurlandi segir m.a. að fyrirhuguðu 8000 tonna
laxeldi sé ætlaður staður „í og við Bakkaál, sem er mjög mikilvæg veiðislóð fyrir smábáta sem stunda línuveiðar í Eyjafirði“ (kvotinn.is frétt 16
mars).

Fiskeldisfréttir
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Ívilnanir í lagareldi á Íslandi
Í síðasta fréttablaði Fiskeldisfrétta
var greint frá fjárfestingasamningi
sem Matorka undirritaði ásamt
iðnaðar– og viðskiptaráðherra. Þessi
samningur hefur fengið mikla umræðu op þá sérstaklega í Viðskiptablaðinu og vefmiðli þess
(www.vb.is), en einnig í sjónvarpi
og fjölmörgum öðrum fjölmiðlum. Í
þessari umfjöllun verður aðeins
tekið fyrir brot af því sem kom fram
í fjölmiðlum
Algalíf
Í síðasta ári var gerður ívilnunarsamningur við Algalíf um verulegan
afslátt af opinberum gjöldum. Eins
og m.a. Kom fram í Fiskeldisfréttum
í apríl í fyrra vann Algalíf að byggingu 6.000 fermetra örþörungaverksmiðju á Ásbrú á Reykjanesi.
Fjárfestingasamningurinn við Algalíf var sá sjöundi sem stjórnvöld
höfðu þá gert frá árinu 2010 og er
með ívilnanir upp á 127 milljónir
króna.
Matorka sækir um
Fyrirtækið hefur í undirbúningi uppbyggingu á nýfjárfestingu í formi
3.000 tonna fjöleldisstöð í Grindavík
sem byggist á nýjustu tækni og sjálfbærni. Fjárfestingin er 1,4 milljarða
króna. Gjaldeyristekjur munu verða
um 3 milljarða króna á ári þegar
stöðin er komin í fullan rekstur og
veita 45 manns vinnu. Fjárfestingasamningur Matorku hefur verið
mikið í fjölmiðlum undanfarna
daga´og í bréfi til atvinnuveganefndar kemur m.a. fram:
,,Fjárfestingasamningur Matorku
kveður á um allt að 425 mkr. heimild
til ívilnana á 10 ára
tímabili, núvirt til dagsins í dag“. Til
viðbótar þessu er hugsanlega
þjálfunarstyrkur en í samninginum
er heimild til styrks allt að 2
milljónir evra eins og í öðrum sambærilegum ívilnunarsamningum sem
gerðir hafa verið hér á landi.
Þjálfunarstyrk er heimilt að veita
eftir mjög flóknum reglum frá
Evrópusambandinu og
fyrirvari er um að slíkt fáist
samþykkt á fjárlögum.

Athugasemd LF
Ívilnunin sem Matorka hefur sótt um
hefur vakið sterk viðbrögð m.a. frá
Landssambandi fiskeldisstöðva (LF)
og m.a. sóttu fulltrúar frá félaginu
fund með atvinnuveganefnd. Í
greinagerð félagasins kemur m.a.
fram: ,,Fiskeldismenn fagna stuðningi við greinina en vilja minna á að
slíkur stuðningur þarf að vera í boði
fyrir öll fyrirtæki í fiskeldi sem
hyggjast auka fjárfestingar í
greininni og að stuðningurinn þarf
að vera á jafnréttisgrundvelli. Ef
stuðningurinn verður aðeins til eins
eða fárra félaga veldur það
samkeppnismismunun sem er óásættanlegt fyrir þá sem eftir sitja.
Auk þess getur framleiðsla frá
fyrirtækjum sem nutu eða njóta
stuðnings ríkisins valdið lækkun á
markaðsverði afurða og haft mjög
neikvæðar afleiðingar fyrir
greinina“.
Bleikjumarkaðir
Í umræðunni hefur komið fram að
fyrirhuguð framkvæmd Matorku
muni auka bleikjuframleiðslu verulega og hafa áhrif á markaðinn.
Skiptar skoðanir hafa verið um
heimsframleiðslu á bleikju. Í greinagerð Matorku til atvinnuveganefndar
kemur fram að ,,ef eingöngu er horft
til bleikju „Artic charr" er skráð
framleiðsla u.þ.b. 8 þús tonn“. Í
greinagerð LF til atvinnuveganefndar er talið að framleiðslan á
bleikju sé 6.148 tonn.
Sótt að ráðherra
Það hefur verið sótt mjög á iðnaðar–
og viðskiptaráðherra og í máli
ráðherra á alþingi kemur m.a. fram
að „Í umræddu máli, Matorku, hefur
verið fylgt nákvæmlega sömu leikreglum og hafa verið í gildi síðastliðin fimm ár, nákvæmlega.
Ég hef talið afar mikilvægt
að gæta samræmis og hlutleysis við
gerð þessara fjárfestingarsamninga
og frá ársbyrjun 2014 hef ég fyrir
hönd ríkisins undirritað fimm slíka,
nú síðast við Matorku. Raunar er
það svo að sá samningur hefði fallið
undir skilyrði gömlu laganna, væru

þau enn í gildi, en verkefnið uppfyllir öll þau skilyrði sem sú rammalöggjöf setti. Og ég leyfi mér aftur
að fullyrða að allir þeir fjárfestingarsamningar sem ég hef gert
hefðu verið gerðir með sama hætti í
tíð síðustu ríkisstjórnar af öllum
þremur fyrrverandi iðnaðarráðherrum hennar.“
Kostir og ókostir ívilnana
Nú er búið að veita á annan tug
ívilnana mest til stóriðju. Það hafa
verið mjög skiptar skoðanir um
þessa leið til að örva fjárfestingu á
landinu. Hagfræðingur í Háskóla
Íslands bendir á að ,,það væri mikið
betra að hafa almenna
efnahagsumhverfi, regluverk, skatta
og rekstrarumhverfi þannig að fyrirtæki kæmu hingað án þess að það
þyrfti sérstakar ívilnanir“.
Það má deila um aðferðafærðina um
að örva fjárfestingar með ívilnunum.
Fleiri fiskeldisfyrirtæki en Matorka
geta eflaust sótt um ívilnanir. E.t.v.
er betra að fara aðrar leiðir, t.d. veita
öllum nýfjárfestingum í landeldi
styrk, dæmi eru um það erlendis. Í
Noregi er umræða um að þeir sem
byggja landeldisstöðvar fyrir eldi á
laxi verði undanþegnir háum leyfisgjöldum sem sjókvíaeldisstöðvar
þurfa að greiða til að örva nýbyggingar á landi og draga úr neikvæðum áhrifum laxalúsar og
strokulaxa.

Nokkrar vefheimildir
 Bréf LF til atvinnuveganefndar, 10
mars
 Bréf Matorku til atvinnuveganefndar, 19 mars

