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Efnisyfirlit

Fiskeldisfréttir hafa það að markmiði að miðla
upplýsingum til fiskeldismanna. Við hvetjum fiskeldismenn og aðra að senda inn efni. Það er list að
skrifa stutt og hnitmiðað, hafið greinina að hámarki
1-2 blaðsíður og vísið í heimildir á netinu til frekari
upplýsinga þegar það á við. Ef það er frá miklu að
segja hafið þá greinarnar fleiri og styttri. Í öllum
aðsendu efni er miðað við að mynd sé af þeim sem
skrifa greinina.
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Ef þú ert að starfa við fiskeldi erlendis, endilega
sendu okkur nokkrar línur og myndir, segðu okkur
frá því sem er áhugavert og ekki minnst ef það getur
gagnast þróun íslensks fiskeldis.
Sendið okkur upplýsingar um framboð af fiskeldisnámi eða sérhæfðum námskeiðum og myndir af
nemum við útskrift.
Vísindamenn sendið okkur stutt yfirlit af ykkar
rannsóknum og vísið á slóðir á netinu þar sem
frekari upplýsingar er að finna.
Starfsmenn fyrirtækja sem þjónusta fiskeldi á Íslandi
sendið okkur greinar um nýjan búnað, vöru eða
þjónustu.
Fiskeldismenn endilega sendið okkur myndir af vettvangi með texta sem lýsir því sem er að sjá á
myndunum.
Ef það eru fram undan ráðstefnur eða fundir notið þá
Fiskeldisfréttir til að koma upplýsingum til fiskeldismann. Að lokinni ráðstefnu eða fundi segið þá frá
því helsta sem fram kom.
Fiskeldisfréttir eru gefnar út í rafrænu formi og er að
finna á netinu og einnig í prentuðu formi. Á
rafrænum skjölum eru tengingar, merktir bláar, inn á
aðrar vefsíður þar sem heimildir eru sóttar eða hægt
er að sækja frekari upplýsingar.

Hörpu
24.-25. nóvember 2016
www.sjavarutvegsradstefnan.is

Hermann Kristjánsson er ekki hefðbundinn fiskeldismaður, en
það sem hann hefur unnið við síðustu þrjátíu ár er mikilvægt
fyrir íslenskt fiskeldi. Sú þróunarvinna sem framkvæmd er í
þjónustufyrirtækjum eins og Vaka hefur stuðlað að mikilli
framför í tæknivæðingu fiskeldis í heiminum. Hermann er
þekkt nafn í íslensku fiskeldi, frumkvöðull og stofnandi Vaka
fiskeldiskerfa. Það hefur oft verið erfitt hjá Vaka fiskeldiskerfum og sterkir vindar blásið á móti. Nú er staðan allt
önnur, fyrirtækið sterkt fjárhagslega og þekkt á alþjóðlegum
mörkuðum.
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Breytingar hjá Landssambandi fiskeldisstöðva
—— valdimar@sjavarutvegur.is

Aðalfundur

Þann 9. maí 2016 var haldinn
aðalfundur Landssambands fiskeldisstöðva á Ísafirði. Tveir nýjir komu
inn í stjórn, Einar Örn Ólafsson og
Víkingur Gunnarsson. Stjórn landssambandsins er nú skipuð eftirtöldum:
Formaður stjórnar:
Guðmundur Gíslason, Fiskeldi Austfjarðar
Meðstjórnendur:
Jón Kjartan Jónsson, Íslandsbleikja
Kristján G. Jóakimsson, Háafell
Jónas Jónasson, Stofnfiskur
Sigurður Pétursson, Artic Farm
Varastjórn:
Árni Ólafsson, Rifós
Einar Örn Ólafsson, Fjarðalax
Víkingur Gunnarsson, Arnarlax

Það hefur verið allnokkrar
breytingar á stjórn Landssambands
fiskeldisstöðva á síðustu árum.
Menn sem hafa jafnvel setið í áratugi í stjórn farið út og nýjir koma

Forsíða á nýrri vefsíðu Landssambands fiskeldisstöðva sem var opnuð nú í vor.
Sama vefslóð og áður eða www.lf.is

Landssambands fiskeldisstöðva. Nú
hefur þeim samningi verið sagt upp
og Höskuldur Steinarsson verið
ráðinn framkvæmdastjóri. Áður
hafði Guðbergur Rúnarsson verið
framkvæmdastjóri eða séð um
rekstur félagsins í 14 ár.
Skrifstofa félagsins hefur verið flutt
úr Húsi atvinnulífsins þar sem Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hefur
aðstöðu í aðstöðu Húsi sjávarklasans.

Ný vefsíða

Jóhann Geirsson hefur verið í stjórn og
varastjórn Landssambands fiskeldisstöðva í meira en 20 ár. Myndin er tekinn
nokkrum árum eftir að Jóhann settist í
stjórn landssambandsins, töluvert yngri
en hann er nú.

Landssamband fiskeldisstöðva er
kominn með nýtt logó sem skreytir
nýja vefsíðu sambandsins. Á vefsíðunni er að finna upplýsingar um
helstu eldistegundir, umhverfismál,
heilsu og lífsstíl. Jafnframt er að
finna fiskeldiskort þar sem hægt er
að sjá staðsetningu á helstu fiskeldisstöðvum landsins. Einnig er á
síðunni lög félagsins, stefnuskjöl og
margt fleira.

inn í staðinn. Úr stjórn fara að
þessu sinni Jóhann Geirsson og
Höskuldur Steinarsson. Jóhann
hefur verið samfellt í stjórn og varastjórn Landssambands fiskeldisstöðva í rúm 20 ár.
Ný skrifstofa
Miklar breytingar hafa átt sér stað
hjá landssambandinu það sem af er
þessu ári. Til fjölda ára hefur starfsmaður Samtaka fyrirtækja í
sjávarútvegi (áður Samtök
fiskvinnslustöðva) séð um rekstur

Guðbergur Rúnarsson
(til vinstri) fráfarandi
framkvæmdastjóri
Landssambands fiskeldisstöðva og
Höskuldur Steinarsson
sem tekur við af honum.

Landssambandið sinnir almennri hagsmunagæslu fiskeldis í landinu. Markmið
samtakanna er að efla og styrkja fiskeldi á Íslandi. Að þessu verður unnið
m.a. með því að:
 Marka stefnu í fiskeldismálum og
vera opinber málsvari fiskeldis í
landinu.
 Afla upplýsinga um markaði og
miðla þeim til eldismanna.
Leggja grunn að samræmdu gæðamati afurða.
 Stuðla að fræðslu og miðla
upplýsingum til félagsmanna og
almennings.
 Rétt til inngöngu í samtökin hafa
félög og einstaklingar sem stunda
eldi dýra í ferskvatni eða sjó og
uppfylla öll skilyrði um eldi samkvæmt íslenskum lögum.

Fiskeldisfréttir
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Arctic Fish hlýtur umhverfisvottun ASC
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Í nokkrum fjölmiðlum hefur verið
sagt frá því að Arctic Fish hafi
hlotið umhverfisvottun ASC. Frá
þessu er einnig sagt á nýjum vef
Landssambands fiskeldisstöðva.
Fiskeldisfyrirtækið Arctic Fish
hefur hlotið eftirsótta alþjóðlega
umhverfisvottun Aquaculture
Stewardship Council (ASC), fyrst
íslenskta fyrirtækja. Stjórnendur og
starfsfólk Arctic Fish og dótturfélaga þess, seiðaeldisins Arctic
Smolt á Tálknafirði, sjóeldisstöðvarinnar Arctic Sea Farm
(Dýrfiskur) í Dýrafirði og vinnslufyrirtækisins Arctic Odda á Flateyri,
hafa unnið að því undanfarin ár að
undirbúa og
uppfylla kröfur
umhverfisstaðalsins sem
vottunin byggir
á.
Vottun ASC er hliðstæð
alþjóðastaðlinum MSC, sem er
þekktasti umhverfisstaðall

sjávarafurða, en ASC er frábrugðinn
MSC að því leyti að hann hefur
verið aðlagaður sérstaklega að
eldisafurðum.
„Vottun ASC er staðfesting á
þeim árangri sem við höfum náð
í þessum efnum og vottunin mun
án efa hjálpa okkur í frekari
sókn á erlendum mörkuðum þar
sem kröfuharðir neytendur með
mikla umhverfisvitund líta til
afurða á borð við þær sem við
framleiðum. Sá markhópur fer
sífellt stækkandi og hann er tilbúinn til að greiða hærra verð
fyrir vottaðar afurðir,“

sem rekur allt í senn seiðaeldisstöð,
sjóeldi og framleiðslu þar sem
möguleiki er á fullvinnslu afurða.
Hægt er að nálgast staðalinn fyrir
umhverfisvottun ASC á vefsíðu
samtakana.

segir Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri Arctic Fish.
ASC eru óháð samtök, rekin án
hagnaðarsjónarmiða (non-profit)
sem byggja
umhverfisstaðalinn á fullkomnum rekjanleika allt frá
hrognum til þess er afurðir eldisfyrirtækjanna berast á borð
neytanda, sem samræmist því vel
eðli starfseminnar hjá Arctic Fish

Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri
Arctic Fish.
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Lagareldi.is
—— valdimar@sjavarutvegur.is

Hér eru valgluggar
þar sem hægt er að
fara inn á fjölmargar
undirsíður, um einstakar eldistegundir,
eldisaðferðir o.fl.

Hvað er lagareldi

Flettigluggi með logo
Lagareldi er eldi og ræktun í vatni (fersku eða
allra styrktaraðila.
ísöltu) eða sjó eins og fram kemur í sumum íslenskum orðabókum. Lagareldi er þýðing á enska
orðinu aquaculture. Yfirleitt notum við
Hér er yfirlit yfir öll
lagareldisfyrirtæki á
Íslendingar orðið fiskeldi til að lýsa fiskeldi,
Íslandi sem eru með
skeldýrarækt og þörungarækt. Fiskeldi er strangt
vefsíðu.
til tekið aðeins eldi á fiskum. Sumum finnst orðið
lagareldi óþjált og þarf stundum að endurtaka til
Fréttasafn sem heldur
að viðmælandi skilji hvað er átt við. Lagareldi
utan um alla efniseins og mörg önnur orð venjast og eftir ákveðinn
flokka frétta sem
tíma orðið þjált í tali manna.
birtast á Lagareldi.is

Vefurinn Lagareldi.is

Á vefmiðlinum Lagareldi.is eru upplýsingar og
fréttir af íslensku lagareldi, þ.e.a.s. fiskeldi,
fiskrækt, hafbeit, skeldýrarækt og þörungarækt.
Markmiðið með vefnum er að á einum stað sé
hægt að finna það helsta um íslenskt lagareldi.
Útgefandi vefmiðilsins Lagareldi.is er
Sjávarútvegsþjónustan ehf. sem einnig gefur út
Fiskeldisfréttir, tímarit um lagareldi á Íslandi, (6
sinnum á ári), Sjávarútvegurinn - vefrit um
sjávarútvegsmál og vefinn sjavarutvegur.is.
Vefurinn Lagareldi.is er ennþá í vinnslu og verður
meira bætt inn á hann síðar s.s. myndasafni.
Forsíðan
Vefurinn er dálítið flókinn og birtist sumt efni
aðeins á ákveðnum svæðum. Efst á vefinum er
hægt að velja um undirsíður:
 Um vefinn, þ.e.a.s. upplýsingar um vefinn
sjálfan.
 Eldistegundir, stutt yfirlit yfir helstu
eldistegundir hér á landi og tilvísanir í frekara
fræðsluefni.
 Lagareldi, en þar er að finna yfirlit yfir helstu
eldisaðferðir, fóðurfærði, vatnsfræði o.fl.
 Stoðgreinar, þ.e.a.s. þjónustugreinar, stjórnsýslan, menntun o.fl.
 Upplýsingaveita, en þar má finna framleiðslutölur, lög og reglugerðir o.fl.
 Fiskeldisfréttir, allar útgáfur af blaðinu.
Til vinstri á síðunni er m.a. vefslóðir allra lagareldisfyrirtækja sem eru með vefsíðu, fréttasafn og
upplýsingavefir.
Til hægri á síðunni er m.a. flettigluggi með logo
allra styrktaraðila og myndasöfn. Einnig er að
finna erlenda upplýsingavefi og íslenska fréttavefi.
Neðst á vefinum Lagareldi.is eru vefslóðir
íslenskra samtaka, álfusamtaka og heimssamtaka
innan lagareldis. Jafnframt enskir og norskir

s.s. bleikjueldi.

Flettigluggi með
myndasafni.
Erlendir upplýsingavefir um lagareldi.
Auglýsing, en hægt
er að fá keypta
auglýsingu hér eða á
öðrum stað á
Lagareldi.is
Hér er verið að
auglýsa
Sjávarútvegsráðstefnuna 2016

Hér eru vefslóðir íslenskra samtaka, álfusamtaka og heimssamtaka innan lagareldis.
Jafnframt er að finna enska og norska
fréttavefi sem fjalla um málefni lagareldis.

Fiskeldisfréttir

fréttavefir sem fjalla um málefni lagareldis.

Fréttir

Í hverjum mánuði verða settar nokkrar fréttir á
Lagareldi.is Hluti af fréttinni er að finna á forsíðu og með að ýta á Lesa meira fæst öll fréttin.
Hafið í huga þá opnast nýtt svæði til vinstri og
hægri, en þar er að finna logo allra styrktaraðila
Fiskeldisfrétta. Hér eru flest þjónustufyrirtæki
sem selja vörur og þjónustu til greinarinnar.

Undirsíður

Á Lagareldi.is eru yfir 40 undirsíður með ýmsum
málefnum lagareldis. Þegar farið er inn á undirsíður eins og t.d. bleikja þá ofnast nýtt svæði til
hægri og vinstri á síðunni. Efst til vinstri er hægt
að fara inn á vefsíðu verkefnisins Bleikjueldi –
Þróun og hönnun landeldisstöðva með að ýta á
myndina af bleikjunni. Þar fyrir neðan er vefsíða
Kræklingaverkefnis Veiðimálastofnunnar.
Myndin af þorskinum gefur inngöngu inn á
Þorskeldiskvótaverkefni Hafrannsóknastofnunar.
Neðsta myndin til vinstri gefur inngöngu inn á
slóð vefritsins Sjávarútvegurinn - Vefrit um
sjávarútvegsmál en þar er að finn margt fiskeldistengt efni.
Til hægri á síðunni eru myndbönd af starfsemi
Rifós og Arnarlax. Fá góð myndbönd eru af íslensku lagareldi en vonandi verður fljótt breyting
á því.
Ef þér finnst eitthvað vanta á Lagareldi.is mátt þú
gjarnan senda póst á valdimar@sjavarutvegur.is
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Vaki í 30 ár

Björg Ormslev Ásgeirsdóttir,
markaðsstjóri hjá Vaka fiskeldiskerfum hf.

Fjölmenni í afmælisfagnaði Vaka fiskeldiskerfa hf.

Á þessu ári eru 30 ár liðin frá stofnun Vaka. Og mun Vaki fagna
þeim tímamótum nokkrum sinnum yfir árið. Þann 3. júní sl.
komu saman margir viðskiptavinir, starfsmenn, samstarfsaðilar, umboðsmenn og aðrir velunnara Vaka til að fagna
þessum tímamótum.
Vaki er leiðandi hátæni- og nýsköpunarfyrirtæki sem eflst hefur
við hverja raun á sínum 30 árum frá stofnun. Fyrirtækið er með
góða samkeppnisstöðu á alþjóðlegum mörkuðum og framtíðarsýnin er björt, segir Björg markaðstjóri Vaka fiskeldiskerfa hf.

Fagráðstefna

Fagráðstefna var haldin í Hörpu, þar sem hátt í 100 manns
mættu og hlustuðu á 7 fyrirlesara, frá 5 löndum flytja erindi um

Hermann Kristjánsson, stofnandi Vaka opnar
ráðstefnu sem haldin var í Hörpu þann 3. júní í tilefni
af 30 ára afmæli Vaka fiskeldiskerfa hf.
Ljósmyndir á ráðstefnunni tók Benedikt Hálfdanarson
framkvæmdastjóri hjá Vaka fiskeldiskerfum hf.

Starfsfólk hjá Vaka fiskeldiskerfum um vorið 2016.
Efri röð frá vinstri: Bragi Sigurkarlsson, Bjarki Valur Bjarnason, Bjarni Guðmundsson, Þorvaldur L. Pétursson, Hlynur Árnason,
Hermann Kristjánsson, Andri Kárason, Guðlaugur Ásbjörnsson, Albert Ingi Haraldsson, Marínó Kristinsson og Steinarr Hrafn
Höskuldsson.
Neðri röð frá vinstri: Einar Eberhardtsson, Unnar Sigurbjörnsson, Magnús Þór Ásgeirsson með Birtu Maríu, Berglind Bergþórsdóttir, Anna Jóhannesdóttir, Sigurður Helgi Stefánsson, María Guðmundsdóttir, Aðalheiður Þorsteinsdóttir, Þórður Eydal,
Hólmgeir Guðmundsson, Benedikt Hálfdanarson og Björg Ormslev Ásgeirsdóttir.

Fiskeldisfréttir

stöðu og framtíð fiskeldisins í heiminum.
Um kvöldið var svo haldið afmælishóf í Hvalasafninu út á Granda. Tæplega 200 manns mættu
til veislu og var mikil ánægja og gleði fram eftir
kvöldi.

bls. 7
Þátttakendur á ráðstefnu Vaka fiskeldiskerfa. Á fremsta borði sitja
Matthías Garðarsson og Erlendur Gíslason frá Fjarðalaxi (nú Arnarlax), Höskuldur Steinarsson, framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva og Sigurður Pétursson, framkvæmdarstjóri Arctic Fish.

Kokkar matreiddu dýrindis alþjóðlegar veitingar
frá helstu mörkuðum Vaka.
Hermann Kristjánsson stofnandi og CEO flutti
ræðu og fór m.a. stuttlega yfir sögu fyrirtækisins.
Lifandi tónlist og skemmtiatriði voru um
kvöldið við góðar undirtektir gesta.

Fyrirtækið

Höfuðstöðvar Vaka eru á Íslandi, en dótturfyrirtæki félagsins eru í Síle, Noregi og Skotlandi. Starfsemi Vaka snýst um þróun, framleiðslu og markaðssetningu á vörum fyrir iðnvætt fiskeldi.
Vaki hefur allt frá upphafi lagt mikið upp úr
góðu sambandi við viðskiptavini sína og lagt
áherslu á heimsóknir í fiskeldistöðvar um allan
heim. Þannig hafa þarfir markaðarins á hverjum
tíma ratað beint inn í þróunardeild fyrirtækisins
sem hefur kappkostað að leysa þarfir viðskiptavina sinna.
Áhersla Vaka er flókin í búnaði sem telur og

Hermann Kristjánsson flytur sitt erindi og þáttakendur fylgjast
spenntir með.

Fiskeldisfréttir

bls. 8
stærðarmetur fiska á öllum stigum framleiðslunnar. Það sem er sammerkt með vörum
Vaka er að með þeim er boðið upp á nákvæmar mælingar sem auðvelda fiskeldisfyrirtækjum skipulagningu og ákvarðanatöku
og stuðla bæði að sjálfvirkni og hagkvæmni
við fiskeldi og fiskirannsóknir.

Frá vinstri: Hreiðar Hreiðarsson stöðvarstjóri hjá Stofnfiski, Guðbergur Rúnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva og einnig fyrrverandi starfsmaður Vaka fiskeldiskerfa, Fannar Þorvaldsson og Jóhann Geirsson frá Fiskeldinu
Haukamýri.

Brot úr sögu Vaka
valdimar@sjavarutvegur.is
Í tilefni af afmæli Þorsteins Inga Sigfússonar fyrsta
stjórnarformanns Vaka fiskeldiskerfis var gefin út
bókin Þekking beisluð. Hermann Kristjánsson
skrifaði eina grein í bókina ,,Þarfir kalla á lausnir:
Saga Vaka - fiskeldiskerfa“. Hér er um athyglisverða grein að ræða sem lýsir vel þróun og uppbyggingu Vaka fiskeldiskerfa. Það hafa stundum
verið sterkir mótvindar en alltaf hefur tekist að vinna
sig út úr erfiðum viðfangsefnum. Hér á eftir koma
nokkur brot úr grein Hermanns:
 Mikill uppgangur var í fiskeldi á Íslandi haustið
1985 þegar viðskiptahugmyndin varð til.
Hermann var þá við nám í rafmagnsverkfræði
við Háskóla Íslands, m.a. á námskeiði hjá Jóni
Hjaltalín Magnússyni verkfræðingi sem fjallaði
um að finna þörf fyrir tæknivörur í fiskeldi. Á
þessum tíma fluttu Íslendingar mikið af laxaseiðum út til Noregs. Kaupendur og seljendur
greindi gjarnan á um hvort það seiðamagn sem
Normenn höfðu pantað skilaði sér að fullu í
sendingum og um þetta var núningur á milli
viðskiptaaðila. Hugmynd vaknaði fljótt um vöru
sem gæti talið, stærðarmælt og flokkað fisk.
 Þorsteinn Ingi fór með mér, nýútskrifuðum
rafmagnsverkfræðingi, á stúfana í leit að
heppilegu húsnæði undir starfsemina. Aðstaða
hjá Lýsi hf. á Grandavegi varð fyrir valinu.
Einnig þurfti að koma upp tölvubúnaði og öðru
til þróunar og smíði á rafeindabúnaði. Ég lærði
það af Þorsteini Inga mjög snemma í ferlinu að
bera mig mannalega þótt ég væri ekkert annað
en fátækur frumkvöðull með viðskiptahugmynd
sem ég hafði óbilandi trú á.
 Reynt var að fá aðila til að kaupa hugmyndina
með því að taka vöruna í framleiðslu og
markaðssetja en það gekk ekki eftir. Ástæðuna
má rekja til þess að á þessum tíma fékkst
enginn aðili hér heima við að markaðssetja
vörur fyrir fiskeldi. Áfram var unnið að þróun
búnaðarins og nýtt félag stofnað af sömu aðilum
og stofnuðu Birting hf. ásamt aðkomu nokkurra
nýrra einstaklinga. Nýja félagið fékk heitið Vaki
fiskeldiskerfi hf. og það tók við lokaþróun,
undirbúningi framleiðslu og markaðssetningu.
Ómetanleg aðstoð barst frá Jóni Þórðarsyni hjá
Íslandslaxi hf. sem greiddi m.a. reikninga frá
vélsmiðju sem breytti og bætti rennubúnað í
fiskteljarann eftir prófanir.
 Það kom að því að verulegt bakslag kom í
seglin með hruni í íslensku fiskeldi árið 1988,
eftir að útflutningur á laxaseiðum til Noregs
lagðist af. Þá stóðum við frammi fyrir þeirri
erfiðu staðreynd að markaður okkar varð að
engu. Við áttum tvo kosti. Annaðhvort var að
leggja upp laupana og gefast upp eða huga að
mörkuðum erlendis sem kallaði á margfalt það
átak sem við höfðum hingað til tekist á hendur.
Við ákváðum að einbeita okkur að seinni
kostinum.
 Sigurður Guðjónsson, forstjóri Veiðimálastofnunar, setti sig í samband við Hermann árið
1991 og lék honum forvitni á að vita hvort fyrir-

Frá vinstri: Hólmgeir Guðmundsson, starfsmaður Vaka fiskeldiskerfa,
Björgólfur Hávarðarsson fyrrverandi starfsmaður Vaka fiskeldiskerfa og
einn af fyrirlesurum á ráðstefnunni og Þorvaldur L. Pétursson, starfsmaður
Vaka fiskeldiskerfa.

Jostein Refsnes frá Noregi einn af fyrirlesurum á ráðstefnunni, Sigurður
Guðjónsson forstjóri Hafrannsóknstofnunnar og Hermann Kristjánsson,
stofnandi Vaka fiskeldiskerfa.

tækið hefði yfir að ráða búnaði sem talið gæti fisk undir yfirborði vatns.
Ákveðið var að láta á hugmyndina reyna og þróaður var nýr skynjari
sem settur var í fiskagildru í Elliðaánum. Skynjari þessi var síðan til
þess að þróaður var búnaður til að mæla fisk í fiskeldiskvíum.
 Frá árinu 1986 hefur Vaki kappkostað að þjónusta viðskiptavini sína
með þróun nýskapandi lausna fyrir fiskeldi sem eru til þess fallnar að
stækka virðiskeðju notenda. Áhersla fyrirtækisins er fólgin í búnaði
sem telur og stærðarmetur fiska á öllum stigum framleiðslunnar. Það
sem er sammerkt með vöru Vaka er að með þeim er boðið upp á
nákvæmar mælingar sem auðvelda fiskeldisfyrirtækjum skipulagningu
og ákvarðanatöku og stuðla bæði að sjálfvirkni og hagkvæmni við
fiskeldi og fiskirannsóknir.

Fiskeldisfréttir
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Afmælishóf Vaka í Hvalasafninu

Þorsteinn Ingi Sigfússon fyrsti stjórnarformaður
Vaka

Þeir hjá Vaka hafa alltaf hugsað stórt og það átti því
vel við að fagna á meðal stórhvela í Hvalasafninu

Benedikt Hálfdanarson segir frá ferðum til fjölmargra
landa við markaðssetningu á búnaði frá Vaka

Ljósmyndir: Benedikt Hálfdanarson.

Vel var veitt í mat
og drykk

Fiskeldisfréttir
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Ráðstefna Vaka fiskeldiskerfa
valdimar@sjavarutvegur.is

Hermann Kristjánsson

Fram kom í erindi hans að Vaki væri að breyta áherslum í
sínum rekstri. Í staðinn fyrir að leysa einstök vandamál
væri þróunin sú að þróa heildarlausnir fyrir sjókvíaeldi og
seiðaeldi. Vaki hefur selt búnað til fjölmargra landa á
síðustu áratugum og er þekkt fyrirtæki á alþjóðlegum
markaði. Á síðustu árum hefur verið farin sú leið að leiga
lífmassamæla til sjókvíaeldisstöðva og hann tengdur við
stjórnkerfi Vaka á Íslandi og veitt ýmisskonar þjónusta.

Hermann Kristjánsson

Jostein Refsnes

Einn af fyrirlesurum á ráðstefnu Vaka var Jostein Refsnes
sem hefur langa og víðtæka reynslu í fiskeldi. Eins og sjá
má á myndinni þá hugsa Norðmenn stórt er kemur að
þróun sjókvíaeldis. Jostein fjallaði meðal annars um
hugmyndir að tækniþróun í norsku sjókvíaeldi sem er
framundan meðal annars vegna fyrirhugaðra úthlutunar á
rannsóknarleyfum. Jostein fjallaði einnig um umhverfismálin en þar eru stærstu viðfangsefnin í Noregi, laxalús og
slysasleppingar.
Jostein mun vera með erindi á Sjávarútvegsráðstefnunni
2016 sem haldin verður í Hörpu dagana 24.-25. nóvember.

Björgólfur Hávarðarsson

Björgólfur sem lengi vann fyrir Vaka í Noregi starfar nú
sem sérfræðingur hjá Steen-Hanssen. Í erindinu var fjallað
um varnarefni fyrir netpokann og efni til að hindra vöxt
ásæta. Fram kom að staðsetning eldisstöðvar ákveður
mikið um magn og samsetningu ásætanna. Í Noregi hefur
það verið laxalúsin sem hefur verið drifkrafturinn í aukinni
notkun á háþrýstibúnaði til nótþvottar. Á Íslandi er þvegið
til að tryggja gegnumstreymi og súrefni í kvíunum. Með
auknum háþrýstiþvotti eykst slit á neti – sýnir sig
venjulega sem þanið notlín eða gat í nót. Fram kom að við
háþrýstiþvott þyrlast ský af muldu efni lóðrétt og lárétt
með straumnum við kvíarnar - Björgólfur fór vel í þá
ókosti sem því fylgdi. Starfsmenn sem vinna á eldiskvíum
hefðu gott að fá kynningu á því sem kom fram í erindi
Björgólfs bæði til að minnka hættu á slysasleppingum og
ekki minnst til að tryggja betur velferð fiskanna í
eldiskvínni. Björgólfur er búinn að gefa út bók um ásætur
í sjókvíaeldi á nokkrum tungumálum - Björgólfur hvenær
kemur bókin út á íslensku?

Jostein Refsnes

Björgólfur Hávarðarsson

Preben Strand

Rekstur brunnbáta er mikill iðnaður í Noregi og gaf
Preben gott yfirlit yfir þróun og stöðu. Það eru 58 brunnbátar í landinu af mismunandi stærðum með brunnum sem
eru samtals 77.000 rúmmetra. Brunnbátar hafa stækkað
mikið á síðustu árum og tæknivæðing aukist mikið og
bátar sem hafa verið smíðaðir á síðustu árum eru með
3.000 - 4.500 rúmmetra brunn. Brunnbátar eru mest
notaðir í að flytja eldisfisk úr eldiskvíum í sláturhús
(60%). Einnig eru þeir notaðir til að flytja seiði úr seiðaeldisstöðvum í eldiskvíar (6-10%) og jafnframt hefur
notkun þeirra við aflúsun aukist mikið á síðustu árum. Það
má gera ráð fyrir að eldisfiskur í eldisferlinu sé að jafnaði
meðhöndlaður 2-4 sinnum í brunnbát.
Preben Strand

Fiskeldisfréttir
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Thor-Jacob Larsen

Hann fjallaði um laxalús og hve stórt vandamál hún væri
í norsku laxeldi. Fram kom í erindi hans að líklega væri
kostnaðurinn við laxalús fyrir norsk laxeldi í sjókvíum
um 75 milljarða íslenskra króna. Fram kom í erindi hans
að eftir nokkur ár væri líklega búið að þróa eldi með
eftirtöldum áherslum:
 Stytta eldið í sjókvíum.
 Betri stjórnun á svæðum með aukinni fjarlægða á
milli sjókvíaeldisstöðva og lengri hvíldartíma eldissvæða.
 Pils utan um eldiskvíarnar eða annar búnaður sem
hindrar aðgengi laxalúsalirfa inn í kvína.
 Laxinn með bólusetning, kynbótum (?) og fóðri minna
móttækilegri fyrir laxalús.
 Fiskar sem éta laxalús af laxinum sjá síðan um rest.

Thor-Jacob Larsen

Benedikt Hálfdánarson

Enginn mynd af Benna, hann gleymdi að taka mynd af
sjálfum sér. Vaki fiskeldiskerfi hefur þróað fjölmargar
tæknilausnir fyrir fiskeldi. Nú er verið að vinna að þróun
á flokkara fyrir hrognkelsaseiði í samtarfi við Stofnfisk.
Einnig er Vaki að þróa búnað til að telja laxalús á
fiskinum sem byggir á háskerpu myndum og talningu á
laxalús. Stefnan er að þróa sjálfvirka talningu í framtíðinni.

David Jarron og Jorge Cassigoli

David gaf yfirlit yfir fiskeldi á heimsvísu og Jorge sem
hélt sitt erindi á Skype fjallaði um fiskeldi í Síle.

David Jarron

bls. 12
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Ársskýrsla frá Keldum
—— valdimar@sjavarutvegur.is
Ársskýrsla hjá Tilraunarstöð
Háakóla Íslands í meinafræði að
Keldum er komin út og hægt að
sækja á vefsíðu stofnunarinnar. Gert er grein fyrir starfsemi
stofnunarinnar en verksvið Rannsóknadeildar fisksjúkdóma eru:
 Þjónusturannsóknir
 Grunnrannsóknir
 Tilvísunarrannsóknastofa
 Gæðapróf (ringtest) samkvæmt reglum Evrópusambandsins
 Faggilding aðferða og gæðamál
 Forvarnir – reglubundin skimun
 Veirur – frumurækt
 Skimun fyrir fiskaveirum með RT-qPCR
 Hrognkelsaeldi og veirurannsóknir
 Bakteríur - nýrnaveiki
 Aðrar sjúkdómsgreininga
Nákvæmari upplýsingar er að finna í ársskýrslu stofnunarinnar.
Nokkur rannsóknaverkefni eru á vegum stofnunnarinnar en þau
eru:
 Nýrnaveiki: samvistarsmit í laxi og bleikju og ónæmissvörun
 PKD-nýrnasýki í íslensku ferskvatni - útbreiðsla og áhrif á
villta stofna laxfiska
 Rannsóknir á ónæmiskerfi þorsks í bráðasvari
 Sporð- og uggarot í íslensku fiskeld
 Veiruskimun í kvíalaxi og villtum laxi til fiskræktar

bls. 13
Umfjöllun um lagareldi í íslenskum fjölmiðlum
Dýrfiskur hættir á Flateyri - vinnslan fer til Ísafjarðar, kemur fram á bb.is (frétt 2. júní).
 Arctic Fish (Dýrfiskur) hættir vinnslu á Flateyri
og vinnslan flyst til Ísafjarðar. Fyrirtækið vinnur
nú að því í samvinnu við Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða (ATVEST) að finna samstarfsaðila
um kaup eða leigu á því húsnæði sem félagið
notaði áður í eldisvinnslu sína á Flateyri. Félagið
hefur fengið aðstöðu í Íshúsfélagshúsinu á Ísafirði – sem er í eigu Hraðfrystihússins-Gunnvar –
og hefur þegar hafið undirbúning að uppsetningu
vinnslu þar.
 Náðst hefur samkomulag um útleigu á húsnæði á
Flateyri til nokkurra verkefna sem munu stuðla
að atvinnuuppbyggingu. Ísfell kemur á fót
nótaþvotti og viðgerðaþjónustu á Flateyri og
Fiskeldisþjónustan mun einnig byggja upp
aðstöðu á Flateyri.

Slysasleppingar
Þann 10. júní sendi Fiskistofa frá sér fréttatilkyningu ,,Regnbogasilungur veiðist í sjó í
Berufirði“. Mikið var fjallað um þetta slys í fjölmiðlum og kom fram að líklega hafi skrúfa í bát gert
gat á netpoka hjá Fiskeldi Austfjarða. Þegar þetta er
skrifað er ekki ljóst hve mikið af regnbogasilungi
slapp hjá Fiskeldi Austfjarða. Seinna verður nánar
sagt frá slysasleppingunni í Fiskeldisfréttum þegar
allar upplýsingar liggja fyrir.
Í framhaldinu kom umræða um aðra slysaleppingu í
Önundafirði. Í fréttatilkynningu Fiskistofu þann 15.
júní kom fram ,,Óstaðfest að regnbogasilungur hafi
sloppið úr eldi í Önundafirði“.

bls. 14
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Mikil og hröð þróun í sjókvíaeldistækni
— valdimar@sjavarutvegur.is
Það er mikið að gerast í þróun sjókvíeldistækni í Noregi - Það eru
spennandi tímar framundan.
Margt gott hefur verið gert í þróun
sjókvíaeldistækni og þar hafa
íslensk fyrirtæki eins og Vaki verið
með gott framlag. Miklar framfarir
hafa verið undanfarin ár en á næstu
árum má gera ráð fyrir að þróunin
verði hraðari og fram komi fjölmargar nýjar tæknilausnir.
Samfara lækkun olíuverðs hefur
verkefnum fyrir hugmyndasmiði
sem hafa unnið í olíuiðnaðinum í
Noregi fækkað og þeir hafa leitað á
ný mið eins og þróun sjókvíaeldistækni. Eins og fram kom í síðustu
Fiskeldisfréttum þá hafa
rannsóknaleyfi verið mikil
hvatning til þróunarstarfs í norsku
sjókvíaeldi.
Af 27 umsóknum um rannsóknaleyfi hafa nú þegar tveir aðilar
fengið svar. Salmar offshore
Havmerd hefur fengið sýna umsókn samþykkta en Måsøval
Fiskeoppdrett fengið höfnun. Það
mun síðan skýrast á næstunni
hvaða aðrar hugmyndir fá
rannsóknaleyfi í Noregi.
Í síðustu Fiskeldisfréttum birtum
við fjölda mynda af hugmyndum af
nýjum tæknilausnum. Þær myndir
sem hér er að finna eru teknar af
vefsíðunum ilaks.no og kyst.no.
Myndir af sumum tæknilausnanna
hafa áður birst í Fiskeldisfréttum
en hér er um að ræða myndir af
öðru sjónarhorni.
Á Sjávarútvegsráðstefnunni dagana
24.-25. nóvember mun Benedikt
Hálfdanarsson, framkvæmdastjóri
Vaka fjalla um iðnvæðingu fiskeldis og þar mun eflaust margt nýtt
fróðlegt koma fram.

Fiskeldisfréttir
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Umfjöllun um lagareldi í íslenskum fjölmiðlum

Umfjöllun um lagareldi í íslenskum fjölmiðlum

Ræktun örþörunga er vaxandi iðnaður á Íslandi. Í kynningarblaði Íslenska
jarðvarmaklasans var greinin ,,Bláa lónið—fjölnýting jarðvarma“ og þar
rætt við Ásu Brynjólfsdóttir, rannsókna– og þróunarstjóra.
 Blá lóðnið er leiðandi hér á landi í ræktun smáþörunga, en fyrirtækið
hefur ræktað þörunga í 20 ár. Þörungarnir eru ræktaðir í þar til gerðum
ljóstillífunarbúnaði við stýrðar aðstæður. ,,V ið hjá Bláa lóninu stigum
mikilvægt skref þegar við hófum að nýta CO2-ríkt jarðvarmagas frá
jarðvarmaveri HS Orku við ræktun þörunga. Að umbreyta útblæstri
jarðvarmavers í háverðsafurðir, líkt og gert er hér á iðnaðarskala er
einstakt á heimsvísu“ segir Ásta Brynjólfsdóttir.

Aftur kemur fyrirhugað laxeldi Háafells eða
Hraðfrystihússins Gunnvarar í umræðuna eins
og fram kemur í DV í greininni ,,Ætla sér að
stöðva laxeldi Gunnvarar“. „Ef skipulagsyfirvöld
leyfa þetta laxeldi þá munum við skoða allar
lagalegar leiðir til að fá það stöðvað. Það er
alveg klárt,“ segir formaður Landssambands
veiðifélaga.

Í Fréttablaðinu 2. júní er að finna viðtal við Drífu Bjarnadóttur sem rekur
fyrirtækið Lindarfisk ásamt fjölskyldu sinni. Greinin heitir ,,Stofnaði
bleikjueldi í heimahögum“.
 „Ég er þannig hönnuð að ég þarf að fá að stjórna hlutunum sjálf,“
segir hún glettin en úr varð að Drífa ásamt foreldrum sínum, eiginmanni
og systur stofnaði Lindarfisk og hóf uppbyggingu bleikjueldis á ættarjörð móður sinnar, Botnum, um 60 km austan við Vík.
 „Mesta náttúruauðlindin í Botnum er kalt lindarvatn og því er þetta
tilvalinn staður fyrir bleikjueldi,“ segir Drífa en markmiðið var alltaf að
byggja upp án lána.
 „Við fengum notuð ker sem við löppuðum upp á. Við notuðum gáma sem
við skárum í sundur sem langstraumsrennur, straumsrennur, en í sumar
ætlum við að steypa almennilegar rennur,“ upplýsir Drífa og bætir við
að í sumar verði í fyrsta sinn almennileg framleiðsla hjá Lindarfiski.
 Framkvæmdagleðin er allsráðandi og næsta verkefni Drífu var að byggja
fiskvinnsluhús vestast í þorpu þar sem hún rekur i nú þar sem hún rekur
einnig fiskbúðina Lindarfisk sem er opin einu sinni í viku og selur eigin
bleikju auk fersks fisks sem hún fær frá fiskmarkaðnum á Höfn.
 Innt eftir næstu verkefnum segir hún af nægu að taka. „Það þarf að
byggja meira fyrir fiskeldið, seiðahús, aðstöðuhús og yfir öll kerin“.

Í framhaldinu skrifar rannsókna– og þróunarstjóri Fjarðalax grein í DV (14.-16.
júní) ,,Skaðleg og löglaus fiskrækt í ám“. Þar
sakar hann m.a. formann Landssambands veiðifélaga að í Laxá í Aðaldal sé ekki fiskræktaráætlun eins og lög gera ráð fyrir þegar um seiðasleppingar er að ræða, en sleppt hefur verið
meira en tveimur milljónum laxaseiða á síðustu
30 árum. ,,Mesta skömm fá þó opinberar
stofnanir sem láta ótalið að lögum um fiskrækt
sé ekki framfylgt“ skrifar rannsókna– og
þróunarstjóri Fjarðalax.
Í sama tölublaði er svar formanns Landssambands veiðifélaga í grein sem nefnd
er ,,Sakar veiðiformann um skaðlega fiskrækt“.
Formaður Landssambands veiðifélaga segir
gagnrýni á vinnu hans fyrir Laxá í Aðaldal vera
taktík fiskeldisfyrirtækja. Þeir ráðast á þá sem
flytja tíðindin. Þetta var fyrirsjáanlegt og það var
einungis spurning hvenær þeir byrjuðu á þessu
segir formaðurinn.
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Þróun hafbeitar á Íslandi
—— valdimar@sjavarutvegur.is

Hafbeit er umfangsmikil á Íslandi í
samburði við önnur lönd í Norður Atlanshafi eins og sjá má á
myndinni neðst á síðunni. Í grófum
dráttum má skipta hafbeit í
sleppingar gönguseiða þar sem
endurheimtum laxi er slátrað og
sleppingar til stangveiði.

Hafbeit og slátrun

Tilraunir með hafbeit á laxi hófust
árið 1963 í Laxeldisstöð ríkisins í
Kollafirði. Mest umfang var í hafbeit á laxi á fyrrihluta tíunda áratugarins þegar sleppt var mest um 6
milljónum seiða á ári. Stærstu hafbeitarstöðvarnar voru Silfurlax hf.
sem var með sleppingar í Hraunsfirði á Snæfellsnesi og Vogalax
með starfsemi í Vogum á Vatnsleysuströnd. Endurheimtur voru
minni en væntingar stóðu til og var
tap á rekstrinum. Það dró því fljótt
úr sleppingum og hættu öll fyrirtækin starfsemi fyrir aldamótin.
Mest var endurheimt um 500 tonn
af hafbeitarlaxi á árinu 1993 (sjá
mynd hér að neðan). Íslendingar
voru á tíunda áratugnum með lang
mest umfang í hafbeit og eru það
ennþá.

Hafbeit og veiði

Í dag er eingöngu um að ræða
sleppingar gönguseiða til að auka
veiði í laxveiðiám. Á árunum 1997
var sleppt allt frá 500 þúsund upp í
845 þúsund gönguseiðum í
laxveiðiár mest árið 2003. Það
liggja ekki fyrir upplýsingar um
fjölda slepptra seiða eftir 2003 en

Skilgreining á hafbeit
Hafbeit er skilgreind sem slepping
gönguseiða til sjógöngu og föngun
þeirra sem fullvaxta fiska á sleppistað
þegar þeir ganga úr sjó í ferskvatn,
annað hvort til slátrunar eða flutnings í
annað veiðivatn til endurveiða skv.
lögum um fiskrækt nr. 58/2006.
Sérfræðingar Veiðimálastofnunnar eru
með víðtækari skilgreiningu í riti sýnu
Fiskrækt með seiðasleppingum –
Stefna Veiðimálastofnunar:
 Hafbeitastöðvaslepping er slepping
eldisgönguseiða með það að markmiði að nýta til manneldis (slátra eða
uppskera) alla þá fiska sem endurheimtast úr hafi á þeim stað sem
sleppingin fór fram á.
 Hafbeitarslepping til stangveiði er
slepping eldisgönguseiða með það
að markmiði að nýta (uppskera) fiska
sem heimtast með stangveiði.

Móttökustöð hjá Laxeldisstöð ríkisins í
Kollafirði.

líklega eru þær á stærðargráðunni
um ein milljón gönguseiði.
Umfangsmestu sleppingarnar eru í
Rangárnar. Á þessum árum voru
m.a. framleidd hafbeitarseiði í
seiðaeldisstöðvum á Laxeyri og
Húsafelli í Borgarfirði, Laugum í
Landsveit, Hólalaxi og Norðurlaxi á
Norðurlandi.

Móttökustöð fyrir hafbeitarlax hjá Silfurlaxi í Hraunsfirði í byrjun tíunda áratugarins.

Móttökustöð fyrir hafbeitarlax hjá Vogarlaxi í Vogum í byrjun tíunda áratugarins.

Móttökustöð fyrir hafbeitarlax hjá Lárósi á
Snæfellsnesi. Jón Sveinsson sem rak
stöðina lengi var formaður Landssambands fiskeldis– og hafbeitarstöðva
eins og félagið hét þá.

Staðan nú

Dregið hefur úr framleiðslu hafbeitarseiða. Veiðifélag eystri
Rangá framleiða seiði á Laugum í
Landssveit og einnig í seiðaeldisstöð við Laugavatn sem fyrirtækið
keypti nýlega. Veiðifélag efri
Rangá framleiðir sín seiði á
Húsafelli. Veiðifélagið
hefur nýlega losað sig við
seiðaeldisstöð á Laxeyri sem
framleiddi seiði fyrir fjölmargar laxveiðiár. N-Lax á
Laxamýri framleiðir einnig
hafbeitarseiði, ásamt öðrum
minni seiðaeldisstöðvum.
Veiðiþjónustan Strengur er
með seiðaeldisstöð í
Norðurdal til framleiðslu
seiða fyrir Breiðdalsá og
fleiri ár. Við munum síðar
segja nánar frá stöðunni í
hafbeit á laxi byggða á veiði
laxa í veiðivötnum.

Framleiðsla úr hafbeit á Atlantshafslaxi í Norður Atlantshafi árin 1980-2015 eftir löndum (heimild: ICES).

Fiskeldisfréttir
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Sjávarútvegsráðstefnan 2016
—— valdimar@sjavarutvegur.is

Sjávarútvegsráðstefnan 2016 verður
haldin 24.-25. nóvember að þessu
sinni í Hörpu. Á Sjávarútvegsráðstefnunni 2016 verða 13 málstofur.
Á ráðstefnunni verður ein stór fiskeldismálstofa með 8-9 erindum, en
heiti hennar er Sjókvíaeldi á laxi á
Íslandi í alþjóðlegri samkeppni.
Málstofur
Á Sjávarútvegsráðstefnunni 2016
verður fjölbreytt dagskrá og heiti
málstofa er:
 Íslenskur sjávarútvegur og utanríkisstefna
 Eru nýjungar við fiskileit?
 Orkunotkun og orkusparnaður
við veiðar og siglingu
 Fiskifræði sjómannsins og
Hafró
 Sala og dreifing á íslenskum
fiski á HORECA
 Staða og tækifæri á bolfisk-









mörkuðum
Vottun og áhrif á sölu íslenskra
sjávarafurða
Þróun í olíuverði – ógnir og
tækifæri í okkar viðskiptalöndum
Aukin verðmætasköpun í uppsjávarfiski
Fullnýting í verðmætar afurðir
Þróun og framtíðarhorfur í
fiskvinnslutækni
Sögur af þróun í sjávarútvegi á
Íslandi
Sjókvíaeldi á laxi á Íslandi í
alþjóðlegri samkeppni

Túlkun
Á Sjávarútvegsráðstefnunni 2016
munum við leggja meiri áherslu á
túlkun málstofa, en gert hefur verið
fram að þessu. Túlkað verður úr íslensku í ensku og er því gott tilefni
að fá erlenda viðskiptavini til
landsins og bjóða á ráðstefnuna.
Dagskrá
Nú er verið að vinna að dagskrá

ráðstefnunnar og er gert ráð fyrir
met fjöld erinda eða rúmlega 60.
Við munum birta dagskrá með
vinnuheitum erinda í júlí.
Framúrstefnuhugmynd
Ef þú ert hugmyndasmiður, endilega
sendu okkur framúrstefnuhugmynd.
Á vefsíðu Sjávarútvegsráðstefnunnar er að finna
upplýsingar um verðlaun til þeirra
sem skila inn bestu hugmyndunum.
Á síðustu ráðstefnu voru kynntar
fjórar framúrstefnuhugmyndir og á
Sjávarútvegsráðstefnunni 2016
verða einnig nokkrar kynntar.
Skilafrestur er í haust þannig að
hægt er að nýta allt sumarið til að
leggja undir feld og vonandi að þið
fáið hugljómun.
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Málþing um sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
—— valdimar@sjavarutvegur.is

Þann 10.maí 2016 var haldið opið
málþing um sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Málþingið var
haldið af Landssambandi fiskeldisstöðva (www.lf.is).
Mikill áhugi var
fyrir málþinginu og
mættu um 120
manns.

Sjö erindi

Á málþinginu voru
erindi frá sjö fyrirlesurum. Góðar og
málefnalega umræður fóru fram og
var gerður góður
rómur að framtakinu. Hægt er að
skoða fyrirlestra málþingsins á vefsíðu Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.

Erindi Gunnars Davíðssonar

Gunnar hefur unnið til fjölda ára að
málum er tengjast stjórnsýslu
strandsvæða í Troms fylki í NorðurNoregi. Eins og vel kom fram í
erindi hans eru Norðmenn komnir
mun lengra í skipulagsmálum haf–
og strandsvæða og geta Íslendingar
margt af þeim lært.
Umfang eldisins
Í Troms fylki eru framleidd um
160.000 tonn og bein störf í fiskeldi
eru 660.
Á árinu 2015 voru 108 eldisstaðir i
sjó fyrir lax og regnbogasilung í
Troms fylki. Það eru 9 sláturhús
með leyfi til slátrun laxfiska og 11
leyfi til seiðaeldis.
Rannsóknaleyfi
Leyfi til eldis eru dýr í Noregi. Á

árinu 2015 voru 9 útgefin
rannsóknaleyfi í Troms fylki þar
sem rannsakaðir voru ýmsir þættir
fiskeldis. Hagnað af
rannsóknarleyfum má
nota til að fjármagna
rannsóknir og eru þau
ókeypis við úthlutun.
Menntaleyfi
Það eru einnig gefin
út ókeypis
menntaleyfi þegar
tilgangurinn er að
stuðla að menntun og
starfsþjálfun á
menntaskólastigi. Í
Troms fylki eru tvö
menntaleyfi.
Sýningarleyfi
Til að auka almenna
kunnáttu hjá almenningi um rekstur
og eðli fiskeldis eru gefin út leyfi
fyrir þá sem vilja vinna að
kynningu. Almenningur getur þá
heimsótt fiskeldisstöðvar og fengið
viðeigandi kynningu. Algengt er að
skólabekkir og ferðamenn fari í
slíkar heimsóknir og eru þær eftirsóttaverðar víða. Tvö leyfi eru í
Troms fylki og önnur tvö í
umsóknarferli. Leyfin eru ókeypis.
Strandsvæðaskipulag
Kystplan Troms var þriggja ára
samstarfsverkefni þar sem sveitarfélögin og Troms fylkisstjórn unnu
saman að strandsvæðaskipulagi í
fylkinu. Verkefnið var fjármagnað
af fylkis stjórninni með rúmlega 10
milljónir NOK – um 150 milljónir
ISK.
Aukning hagsmunaárekstra og
gömul strandsvæðaskipulög í
flestum sveitarfélögum í Troms var
frumástæða þess að verkefninu var

Gunnar Davíðsson hélt erindi á
málþinginu um fiskeldi í Troms fylki sem
er í Norður - Noregi.

komið á laggirnar. Aðalmarkmiðið
var að uppfæra og nútímavæða
strandsvæðaskipulag sveitarfélaganna í Troms, en einnig auka
kunnáttu og þekkingu um skipulag
og meðferð hagsmunaárekstra.
Alls voru 22 skipulög unnin í
samvinnu þar sem sveitarfélögin
stofnuðu til sértækar samvinnu bæði
hvað varðar vinnslu og undirbúning, en einnig við samþykktir og
úrlausn vafamála.
Þessi nýju skipulög gera ráð fyrir
auknu fiskeldi og þar með aukinni
atvinnuþróun á strandsvæðum
fylkisins. Alls eru um 40 ný eldissvæði staðfest og 80 svæði eru
stækkuð og löguð að aðstæðum.

Fiskeldisfréttir
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Erlendir fjárfestar í íslensku laxeldi
—— valdimar@sjavarutvegur.is

hlutabréfamarkaðinn í Osló. SalMar
er með mestan hluta sinna starfsemi
í Noregi og framleiða vel yfir
100.000 tonn af laxi á ári. Á næstu
síðu eru lykiltölur af tveimur
félögum sem SalMar er með í
Noregi.

Afkomutölur

Í Viðskiptablaðinu þann 19. maí var
fjallað um fiskeldi í greininni ,,Nýtt
laxeldisævintýri í uppsiglingu“.
Komið var inn á marga þætti
laxeldis en hér verður aðallega sagt
frá því er varðar afkomu laxeldisfyrirtækja í sjókvíum sem byggir á
lestri ársreikninga fyrirtækjanna.
Eins og nafn blaðsins bendir til þá
hefur það í umfjöllun sinni um fiskeldi lagt áherslu á að taka fyrir, fjármögnun, afkomu og annað er
tengist rekstri.
Í töflunni neðst á síðunni er að finna
lykiltölur úr ársreikningum fyrirtækjanna eins og birtist í Viðskiptablaðinu.
,,Nýjustu ársreikningar fjögurra
af stærstu fiskeldisfyrirtækjum
landsins eru frá 2014 og eru samandregnir þannig að upplýsingarnar eru
takmarkaðar. Þrjú fyrirtækjanna
skiluðu samanlögðu tapi það ár upp á
835 milljónir en Fiskeldi Austfjarða
hagnaðist um 559 milljónir. Líklegasta skýringin á hagnaðinum er sú
að birgðastaðan var endurmetin og
jókst verðmætið um ríflega milljarð
milli áranna 2013 og 2014. Árið 2014
fékk Arnarlax nýtt hlutafé upp á 912
milljónir króna og innborgað hlutafé
Dýrfisk, sem í dag heitir Arctic Sea
Farm, nam 1.930 milljónum króna.
Fjarðalax tapaði mestu eða 425
milljónum og eigið fé fór úr 120
milljónum króna árið 2013 í að verða
neikvætt um 59 milljónir árið 2014.
Líffræðilegar eignir Fjarðalax voru
metnar á 1,9 milljarða króna í lok árs
2014“.

Arnarlax

Nýlega var Arnarlax og Fjarðalax
sameinað. Samanlagt eru fyrirtækin
með leyfi fyrir og umsóknir í ferli
upp á um 25.000 tonn í Arnarfirði,
Patreksfirði og Tálknafirði. Arnarlax hefur einnig tilkynnt til
Skipulagsstofnunar um 20.000

Fiskeldi Austfjarða
tonna laxeldi í Ísafjarðardjúpi og
Jökulfjörðum. Ef áætlanir gagna
eftir getur Arnarlax verið með
heimild til að framleiða um 45.000
tonn á Vestfjörðum eftir nokkur ár.
Fram að þessu hafa fyrirtæki með
sjókvíaeldi á Vestfjörðum verið lítil
og með takmarkaðar framleiðsluheimildir og því vart hagkvæm
rekstrareining í alþjóðlegri samkeppni. Það hafa verið þreifingar
hjá ýmsum fyrirtækjum með
sameiningar og er þetta niðurstaðan.

Fyrirtækið hefur 8.000 tonna framleiðsluheimild fyrir eldi laxfiska í
Berufirði og 3.000 tonn í Fáskrúðsfirði. Fiskeldis Austfjarða hefur
tilkynnt Skipulagsstofnun um
aukningu í framleiðsluheimildum.
MNH Holding keypt á síðasta ári
helmingshlut í Fiskeldi Austfjarða.
Fyrirtækið er samtals með 11.000
tonna framleiðsluleyfi í Berufirði og

Fjarðalax sem nú hefur verið
sameinaður Arnarlaxi var einnig
búinn að tilkynna sjókvíaeldi á laxi í
Eyjafirði og á Austfjörðum. Það er
ekki vitað hvort þessi áform fylgi
með við sameiningu fyrirtækjanna.
Sameinað fyrirtæki, Arnalax er
einnig með seiðaeldisstöð í
Tálknafirði og á hlut í seiðaeldisstöðinni Ísþór í Þorlákshöfn ásamt
Fiskeldi Austfjarða. Í Fiskifréttum
(23/6) er rætt við stöðvastjóra Ísþór
og þar kom fram ,,Miðað við leyfi
Fjarðalax og Arnarlax þyrfti framleiðsla gönguseiða hjá Ísþór að fara
úr 2,5-2,7 milljónum í 5-6 milljónir
seiða. Þetta myndi hafa í för með
sér talsverða uppbyggingu á
staðnum“.

Sigurrós þjónustubátur hjá Fiskeldi
Austfjarðar við eina eldiskví fyrirtækisins.

Arnarlax er með
öflugan norskan
fjárfestir, SalMar
sem er laxeldisfyrirtæki skráð á

Kvíaþyrping Arnarlax við Tjaldanes í Arnarfirði.
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Fáskrúðsfirði, ásamt því að eiga
50% eignarhlut í seiðastöðinni Ísþór
í Þorlákshöfn og fiskvinnslunni
Búlandstindi á Djúpavogi.

Laxar fiskeldi

Laxar fiskeldi er með 6.000 tonna
framleiðsluheimildir í Reyðarfirðir
og hafa tilkynnt til Skipulagsstofnunnar um aukningu í framleiðsluheimildum. Laxar fiskeldi
eignaðist nýlega seiðaeldisstöðvar á
Fiskalóni og Bakka í Ölfusi.
Í Morgunblaðinu (10/6) kom fram
að norskt félag hafi keypt 53,5%
hlutafjár í Laxar fiskeldi. Hér er um
að ræða Måsøval Fiskeoppdrett AS.
Um 1,3 milljónir seiða eru í eldi og
er markmiðið að slátra fyrsta laxi
fyrirtækisins síðla árs 2018.
Arctic Fish
Eins og fram hefur komið í Fiskeldisfréttum er fyrirtækið að byggja
stóra seiðaeldistöð í Tálknafirði.
Seiðaeldi fyrirtækisins heitir Arctic
smolt farm og sjókvíaeldi þess,
Arctic sea farm. Fyrirtækið er með
um 16.500 tonna framleiðsluheimildir eða í umsóknarferli í
Patreksfirði, Tálknafirði, Dýrafirði,
Önundarfirði og Ísafjarðardjúpi.
Einnig hefur fyrirtækið sent tilkynningu til Skipulagsstofnunar um
8.000 tonna áform í Arnarfirði.
Arctic fish er með sjókvíaeldi í
Dýrafirði þar sem stundað hefur
verið regnbogasilungseldi, en fyrstu
laxaseiðin fara í kvíar í sumar.
Aðalfjárfestirinn á bak við Arctic
Farm, er reyndar ekki norskur
heldur pólskur og heitir Jerzy
Ryszard Malek.

Fiskeldisfréttir

Áhugi erlendra fjárfesta
Það eru skiptar skoðanir um fjárfestingar erlendra aðila í íslensku
sjókvíaeldi og sitt sýnist hverjum.
Kosturinn er að með þeim fylgir
fjármagn og einnig þekking.
Í Noregi þurfa fjárfestar að kaupa
leyfi sem eru mjög dýr, oft meira
en hálfur milljarður til að fá
heimild til að vera með að hámarki
tæp 1.000 tonna af fiski í eldiskvíum. Á Íslandi er greitt árlegt gjald
sem er í dag um 2 milljónir króna
fyrir 1.000 tonna framleiðsluheimild. Það er því augljóst að
mun minna fjármagn þarf til að
hefja eldi á Íslandi. Það eitt skýrir
ekki áhuga norskra fjárfesta og
hafa ber í huga að mjög erfitt er að
fá leyfi í Noregi eins og staðan er í
dag. Norskir fjárfestar sjá því
Ísland sem áhugaverðan vakost í
stöðunni.
Hækka gjöldin?
Það eru skiptar skoðanir um
möguleika sjókvíaeldis á Íslandi og
margir spá greininni ekki vel og
þetta muni fara eins og fyrri
laxeldisbylgjur. Á sama tíma vilja
aðrir hækka árlegt gjald fyrir
leyfum og benda á að þau séu mun
dýrari í Noregi. Það er að vissu
leyti rétt. Norsk stjórnvöld gefa út
fá ný leyfi, þá helst græn leyfi.
Þrýstingur er á atvinnugreinina að
leysa umhverfismálin áður en fleiri
leyfi eru úthlutuð, þá sérstaklega
vandamál er tengjast laxalús sem
talið er að kosti greinina um 75
milljarða íslenskra króna á ári.
Unnið er að krafti að leysa umhverismálin og er því líklegt að
innat örfárra ára verði auðveldara

að fá leyfi í Noregi og áhugi norskra
fjárfesta fyrir íslensku sjókvíaeldi
minnki. Aðstæður til laxeldis í Noregi
eru betri en hér á landi og framleiðslukostnaður lægri. Það er því ekkert
óeðlilegt við það að kostnaður við
leyfi séu lægri á Íslandi. Varasamt er
að hækka þau um of. Hafa ber í huga
að íslenskir fjárfestar hafa sýnt
greininni tiltölulega lítinn áhuga.
Forsendan fyrir uppbyggingu laxeldis
á Íslandi virðist því vera áframhaldandi áhugi erlendra fjárfesta og
mikilvægt að huga að því eins og gert
hefur verið fyrir aðrar atvinnugreinar
sem byggja á fjármagni frá erlendum
fjárfestum.

Eldiskvíar hjá Arctic Sea Farm í Dýrafirði
að hluta til þaktar þoku.

