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Ferskt alla leið

Aldrei sokkið sjókví hjá Arnarlaxi

og harður,“ segir Víkingur og ítrekar að
enn liggi ekki fyrir ástæða skemmda
á sjókvínni í Tálknafirði. „Við erum
með um fjörtíu kvíar hér fyrir vestan
og þær hafa svo sannarlega sannað sig
í því ofsaveðri sem hefur verið hér í
vetur. Nútíma sjókvíar eru gríðarlega
vel smíðuð mannvirki og hönnuð til að
þjóna tilgangi sínum við allar aðstæður
í aftaka veðri, þær hafa svo staðist þær
væntingar okkar,“ segir Víkingur
Í Hringsdal í Arnarfirði varð annað
tjón þar sem sáust göt á nót í eftirlits
myndavélakerfinu sem staðsett er
í tiltekinni kví. Sérþjálfaðir kafarar
voru strax kallaðir á
staðinn. Skoðun kafara
„Við erum með um fjörtíu kvíar
á skemmdum staðfesti
hér fyrir vestan og þær hafa svo
að sleppingar hafi ekki
átt sér stað þar
sannarlega sannað sig í því ofsaveðri getað
sem götin voru aðeins
sem hefur verið hér í vetur.“
um 1,75 cm og fiskur
í kví of stór til að geta
sloppið út um svo lítil göt. Þegar komið
rúmlega fjórðungur fisksins eða 53.000
laxar, samtals um 160 tonn. Brunnbátar var út á kvína kom í ljós að krókar sem
halda uppi nótinni þegar verið er að
voru notaður til að flytja laxinn í aðra
tæma hana höfðu valdið því að göt
kví. Tjónið fyrir Arnarlax er töluvert þó
mynduðust á þann hluta nótar sem var
það liggi ekki endanlega fyrir í krónum
fyrir ofan yfirborð sjávar.
og aurum en 53.000 laxar drápust í
Verið var að tæma kvína og netpoki
fyrirbyggjandi aðgerðum við að flytja
hífður upp á króka meðan verið er að
fiskinn úr sjókví sem hafði orðið fyrir
taka fiska úr kví. Til að lagfæra götin var
skemmdum en strax var ákveðið að
nótinni slakað rétt undir yfirborð sjávar
fjarlægja allann fisk úr kvínni vegna
til viðgerða eins og ber að gera ef svona
óhagstæðra veðurspáa.
aðstæður skapast. Myndirnar sem
Atvikin voru ekki af þeirri
teknar voru, fyrir og eftir, eru teknar
stærðargráðu að þau hefðu áhrif á
þegar búið var að slaka netpokanum
daglega starfsemi Arnarlax hf sem er
rétt undir yfirborð sjávar til viðgerða.
stærsti vinnustaður á sunnanverðum
Aðgerðin gekk samkvæmt áætlun
Vestfjörðum og hefur gjörbreytt
og fullvíst má telja að enginn fiskur
lífsgæðum íbúa á svæðinu sem fjölgar
hafi sloppið sem var meginmarkmið
hratt. „Við lítum björtum augum
aðgerða við þessar aðstæður.
til framtíðar og hér eru mjög góðar
Atvikið var strax tilkynnt til þar
aðstæður til laxeldis. Menn geta búist
til MAST og Fiskistofu sem fylgdust
við því að eitthvað óvænt komi upp
með framgangi aðgerða á meðan
í rekstrinum og ekki síst í slæmum
á þeim stóð. Í verkferlum við þær
veðrum en veturinn hefur verið kaldur
„Við reglulegt eftirlit kom í ljós að
einn flothringur umhverfis sjókví í
Tálknafirði var brotinn. Kvíin sökk
ekki, það er einfaldlega rangt og hún
flýtur, nú sem fyrr en hefur verið
tæmd og verið er að rannsaka ástæður
tjónsins. Kvíin verður tekin úr notkun
að rannsókn lokinni,“ segir Víkingur og
bendir á að beinast hefði legið við að
gera við skemmdir á kvínni en menn
vildu enga áhættu taka vegna slæmra
veðurspáa og var því ákveðið að gæti
fyllsta öryggis tæma kvínna þegar í stað.
Í kvínni voru 194.000 laxar um það
bil 3 kílógramma fiskur og drapst

Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri hjá Arnarlaxi.
fyrirbyggjandi aðstæður sem þarna áttu
sér stað var ekki ástæða til að ætla að
fiskur myndi sleppa eða hefði sloppið
og því var UST (Umhverfisstofnun) ekki
tilkynnt sérstaklega um atvikið. Þessum
verkferlum hefur nú verið breytt og
framvegis verður tryggt að UST, MAST
og Fiskistofa fái tilkynningar og séu
upplýst um öll þau atvik sem kunna að
eiga sér stað.
„Það geta orðið slys og þegar
eitthvað fer úrskeiðis er farið eftir

aðgerðaráætlunum og starfsmenn
hafa hlotið þjálfun í viðbrögðum við
þeim. Allar áætlanir gengu upp við
þessar tilteknu aðstæður. Vel þjálfað
starfsfólk Arnarlax stóð stóð sig
frábærlega við að tryggja að allt færi á
besta veg og það hefur Matvælastofnun
staðfest,“ segir Víkingur sem leggur
áherslu á að fyrirtækið taki svona atvik
mjög alvarlega og allir verkferlar og
aðgerðaráætlanir séu endurskoðaðir í
kjölfarið.
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Skemmdir urðu á tveimur sjókvíum Arnarlax hf.
nú í febrúar. Allar aðgerðir Arnarlax vegna tjóna á
kvíunum miðuðust að því að enginn fiskur slyppi.
Þetta segir Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri
hjá Arnarlaxi. Hann segir rangar fréttir af atvikum
hafa orðið þess valdandi að umræðan hefur ekki
verið í samræmi við staðreyndir og sannleikur málsins
í virtur að vettugi. Aldrei sökk kví eins og sumir
fjölmiðlar héldu fram í fréttum sínum.

MATÍS segir Arnarlax hafa brugðist
faglega við aðstæðum
Í frétt á heimasíðu MATÍS 21. febrúar segir:
„Matvælastofnun barst tilkynning frá Arnarlaxi hf. um tjón á tveimur
sjókvíum fyrirtækisins á Vestfjörðum í byrjun síðustu viku. Álit
stofnunarinnar út frá þeim gögnum og ljósmyndum sem hún hefur
fengið frá Arnarlaxi er að fyrirtækið hafi brugðist rétt við til að
fyrirbyggja frekara tjón. Jafnframt telur Matvælastofnun að litlar líkur
séu á að fiskur hafi sloppið úr sjókvíum fyrirtækisins.
Matvælastofnun telur út frá fyrirliggjandi gögnum að Arnarlax
hafi brugðist hratt og rétt við tjóni á kvíum og að litlar líkur séu á að
eldisfiskur hafi sloppið úr sjókvíum fyrirtækisins áður en unnt var að
grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana. Stofnunin fer í eftirlit hjá Arnarlaxi
við fyrsta tækifæri og gerir frekari úttekt á sjókvíunum og viðbrögðum
fyrirtækisins. Arnarlax hefur einnig upplýst að óháð úttekt verði gerð á
sjókvínni sem varð fyrir tjóni í Tálknafirði, sem nú hefur verið tæmd.“

Frá
því að fiskurinn
kemur í netið og þar
til hann byrjar að snarka
á pönnu meistarakokks í
Samskip
eru styrktaraðili
Landsambands
hestamanna
París þarf hann að ferðast langa leið.
Fersk og viðkvæm vara eins og íslenskt sjávarfang kallar á nærgætna meðhöndlun og fag
mennsku. Við hjá Samskipum bjóðum sjávarútvegsfyrirtækjum virðisaukandi lausnir og
margþætta þjónustu sem tryggir að varan komist til skila á hagkvæman og öruggan hátt.

Saman náum við árangri
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Mikil verðmætasköpun
á Austfjörðum
Laxaslátrun hófst á fullu hjá Fiskeldi Austfjarða
14. janúar s.l. Fyrirtækið fjárfesti ásamt Löxum og
Ósnesi í fiskvinnslunni Búlandstindi á Djúpavogi
sem áður var í eigu Vísis sem flutti alla starfsemi
sýna til Grindavíkur. Húsnæðið hefur nú verið
aðlagað að nýrri starfsemi og þar er nú fyrsta flokks
aðstaða og búnaður til slátrunar og pökkunar á laxi
til útflutnings. Laxinn sem nú er verið að slátra er úr
eldi Fiskeldi Austfjarða í Berufirði.

OFUR

J

ónatan Þórðarson er eldisstjóri
Fiskeldis Austfjarða og hann er
alsæll með árangurinn. „Þetta
er allt saman að virka mjög
vel og gæði fisksins eru frábær. Mjög
fallegur fiskur og viðskiptavinir okkar
eru alsælir með vöruna. Ég held að
það sé alveg óhætt að fullyrða að gæði
afurðanna eru umfram væntingar. Þessi
fiskur er alinn á hágæða náttúrulegu
fóðri. Þetta er mjög dýrt fóður en er að
færa okkur afurðir í hæsta gæðaflokki
og ánægða viðskiptavini,“ segir
Jónatan en tekur fram að þó vinnslan
hafi gengið frábærlega hafi þeir lent
í óvæntu áfalli þegar tölvert af fiski
drapst hjá þeim nú í febrúar.
„Það var töluvert áfall og tjón fyrir
okkur að svona fínn og fallegur fiskur
skildi drepast við þessar óvæntu
aðstæður. En við erum enn að vinna
úr því sem þarna átti sér stað og
höfum gert viðeigandi ráðstafanir
til að koma í veg fyrir að svona atvik
geti endurtekið sig. Við erum rétt
að byrja og það er auðvitað ákveðin
reynsla að mótast í kringum þetta
allt saman hjá okkur. Í heildina erum
við mjög á nægðir með hversu vel
þetta hefur rúllað af stað. Húsið sjálft

Fiskeldi Austfjarða

það er gefandi og ánægjulegt að taka
þátt í þessu verkefni. Við höfum verið
einstaklega heppnir með starfsfólk og
ekki síður þá verktaka sem komið hafa
að uppbyggingunni hér fyrir austan.
Ég bjóst satt að segja ekki við að þetta
myndi ganga svona vel í byrjun og það
er fyrst og fremst samstilltum hópi og
góði fólki að þakka,“ segir Jónatan sem
stefnir að því að slátra 40 tonnum af
laxi á Djúpavogi á dag.
„Markaðurinn er sterkur, mikil
eftirspurn og það er að byrja að skapast
ákveðin meðvitund fyrir gæðum
laxins sem við erum að rækta hér á
Íslandi. Íslenskar sjávarafurðir hafa
í áratugi skapað
sér sérstöðu á
„Markaðurinn er sterkur, mikil
markaðnum vegna
eftirspurn og það er að byrja að skapast einstakra gæða og
ákveðin meðvitund fyrir gæðum laxins íslenski laxinn sem
nú er að koma á
sem við erum að rækta hér á Íslandi.“
markað er fyrsta
flokks hágæðavara
eins og annar íslenskur fiskur. Laxinn
virkar mjög vel fyrir starfsemina og
okkar fer á markaði bæði í Evrópu og
engir flöskuhálsar hafa myndast í
til Bandaríkjanna svo eru tækifæri í
vinnslunni. Frábært starfsfólk hér
Asíu þar sem eftirspurnin er mikil.
á svæðinu með mikla og fjölbreytta
Við erum heppnir með viðskiptavini
reynslu. Starfsfólkið er áhugasamt um
og erum að fá góð verð en umfram
þá nýsköpun sem hér á sér stað og

Jónatan Þórðarson, eldisstjóri Fiskeldis Austfjarða
allt eru kaupendurnir ánægðir með
afurðirnar,“ segir Jónatan sem er
stoltur af árangrinum eftir áralanga
uppbyggingu og undirbúning sem nú
er loksins að skila sér til fyrirtækisins
og byggðarlagsins þar sem nú er að
eiga sér stað gríðarleg umhverfisvæn
verðmætasköpun.
„Verðmætasköpunin sem nú á sér
stað hér í Djúpavogi er mjög mikil.
Laxeldið mun hafa mikil áhrif hér í
bænum til framtíðar og lífsgæðin hér
munu aukast eins og tækifærin sem
hafa orðið til í kringum uppbygginguna
hér á svæðinu. Laxeldið hefur svo
sannarlega sannað sig fyrir vestan á
Bíldudal, Tálknarfirði og Patreksfirði
þar sem allt hefur blómstrað með
laxeldinu. Það verða svo mörg störf
til í kringum laxeldið. Afurðirnar eru

Hafa fundið leið til að gelda eldislax
Norska rannsóknarstofan Nofima hefur
fundið leið til þess að gera eldislax
geldan. Sem stendur svamla 2.000
geldir eldislaxar um í fiskitönkum
stofnunarinnar. Það hefur tekið
vísindamennina hjá Nofima 10 ár að ná
þessum árangri.
Möguleikinn á því að ala upp geldan
eldislax gæti verið lausnin á deilum sem
lengi verið hafa milli fiskeldisstöðva
og þeirra sem standa vörð um villta

laxastofna og hafa áhyggjur af blöndum
þeirra og eldislaxa.
"Við verðum að fylgjast með þessum
löxum í lengri tíma en það eru engar
vísbendingar um að þeir nái nokkurn
tímann að verða kynþroska eða þrói
með sér löngun til að hrygna," segir
Helge Tveiten vísindamaður hjá Nofima
í samtali við Intrafish.
Þeir eldislaxar sem Nofima er með
í tönkum sínum hafa ekki myndað

kynfrumur í uppvexti sínum og
verða því aldrei kynþroska. Hrogn
myndast ekki hjá hrygnunum þar sem
hrognapokar þeirra vaxa ekki og þótt
hængarnir séu með eðlileg kynfæri
myndast ekki svil í þeim.
Fram kemur í umfjöllun Intrafish
að það voru svipaðar rannsóknir
á zebrafiskum sem komu norsku
vísindamönnunum á sporið.

verðmætar og verðmætin skila sér
inn í samfélagið og lífsgæði íbúa á
öllu svæðinu. Það gerir fiskeldið svo
spennandi og auðvitað fjölbreytnin
því hún er líka mikilvæg. Störfin eru
mjög fjölbreytt og hennta öllum bæði
konum og körlum, fólki með ólíkan
bakgrunn og reynslu,“ segir Jónatan
sem er menntaður fiskeldislíffræðingur
og hefur víða komið við sem slíkur. „Ég
byrjaði 1984 í fiskeldinu og fór þá til
Noregs. Kom svo heim 1990 og þróaði
hér strand og seiðaeldi. Setti á stofn
bleikjueldi á sínum tíma en síðustu
ár hef ég verið eldisstjóri hjá Fiskeldi
Austfjarða og stýrt uppbyggingunni hér
síðustu ár,“ segir eldisstjórinn Jónatan
að lokum fullur metnaðar. Áætlað er að
Fiskeldi Austfjarða flytji út 4000 tonn
af laxi árið 2018.

KÆLING
TIL AUSTFJARÐA
Skaginn 3X óskar Búlandstindi á Djúpavogi innilega
til hamingju með SUB-CHILLING™

Búlandstindur hefur fest kaup á SUB-CHILLING™ ofurkælikerfinu sem verður
notað til kælingar á laxi fyrir Fiskieldi Austfjarða. SUB-CHILLING™ tryggir
mestu mögulegu gæði á afurðum og eykur geymsluþol til muna. Afkastageta
kerfisins er allt að 10 tonnum á klukkustund og gerir fyrirtækinu kleift að
pakka öllum sínum laxi við -1°C allt árið um kring. Kerfið fyrir Búlandstind er
fimmta ofurkælikerfið sem Skaginn 3X seldi hérlendis á liðnu ári.
Skaginn 3X óskar um leið íslenskum fyrirtækjum í fiskeldi til hamingju með að
vera í fararbroddi á heimsvísu því SUB-CHILLING™ er ekki aðeins besta
mögulega meðferð afurða heldur lækkar kerfið einnig kolefnisfótspor.

www.skaginn3x.com
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Byggðastofnun:

söguhornið

leiðari

Miðaldamunkar
voru frumkvöðlar
fiskeldis í Evrópu
Það voru munkar á miðöldum sem fyrst
stunduðu skipulagt fiskeldi í Evrópu og
það voru þeir sem fyrst þróuðu ýmsa
tækni við fiskeldið. Í upphafi notuðu
þeir innflutta vatnakarfa frá Kína en
síðar staðbundnar tegundir.
Fiskeldi munkaklaustra var lengi
framan eingöngu bundið við miðhluta
Evrópu, þar sem nú er Tékkland og
landsvæðin næst því, og fór eingöngu
fram í þar til gerðum tjörnum. Ástæðan
fyrir því að munkar tóku upp fiskeldi á
þessum landsvæðum var erfitt aðgengi
að fiski. Í kaþólskri trú þess tíma var
bannað að borða kjöt á ákveðnum
dögum og tímabilum eins og t.d. á
föstudögum og um páskana. Í stað þess
átti að borða fisk á þessum dögum.
Fiskeldi á sér þó aðeins lengri sögu
en þetta í álfunni. Þannig eru ummerki
um karfaeldi í norsku klaustri á 13. öld
og vitað er að Karlamagnús keisari
(768-814) vildi að fiskitjarnir yrðu
byggðar sem víðast til að fæða vaxandi
íbúafjölda álfunnar.
Miðstöð fiskeldis á miðöldum var þó
miðhluti Evrópu og æðstu ráðmenn
í ríkjunum þar gerðu uppbyggingu
fiskitjarna að pólitísku markmiði. Talað
er um 16. og 17. öldina sem gullöld
fiskeldis í tjörnum.
Helsta vandamálið við fiskeldi í
tjörnum á þessum tíma var að mjög
var gengið á náttúrulega stofna
vatnakarfa við að afla karfa til frameldis
í tjörnunum. Það var ekki fyrr en
komið var fram á 18. öld að Þjóðverjinn
Stephen Ludwig Jacobi kom á fót fyrstu
seiðaeldisstöðinni þar í landi (1741).
Frá þeim tíma fóru eigendur vatna og
áa að stóla á seiðaeldi til að viðhalda
karfastofnum í sínum ám og vötnum.
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Fiskeldi er byggt á
varúðarsjónarmiðum

H

elsta áskorunin sem
fiskeldi stendur frammi
fyrir er að þessi mikilvæga
atvinnugrein sé stunduð í
fullri sátt við náttúruna, þar með talið
villta laxastofna. Þetta hefur verið
útgangspunkturinn í allri umræðu
íslenskra fiskeldismanna og er kjarni
stefnu Landssambands fiskeldisstöðva.
Í raun og veru má segja að um þetta sé,
þrátt fyrir allt, býsna breið samstaða.
Þannig segir í áhættumatsskýrslu
Hafrannsóknastofnunar frá síðast
liðnu sumri að markmiðið sé „að
hámarka atvinnu og samfélagsleg
áhrif laxeldis án neikvæðra áhrifa á
lax og silungsveiði í landinu“. Undir
þetta er líka tekið í stjórnarsáttmála
nýrrar ríkisstjórnar. Og þetta var
boðskapur stjórnskipaðrar nefndar
um fiskeldismál, þar sem sátu fulltrúar
veiðiréttareigenda, fiskeldisins,
umhverfisráðuneytis og sjávarútvegs
og landbúnaðarráðuneytis.
Í ljósi alls þessa má ætla að þrátt fyrir
allt sé unnt að ná bærilegri samstöðu
um lagaumhverfi fiskeldisins og
fyrirsjáanlegu uppbyggingu þessarar
þýðingarmiklu atvinnugreinar á næstu
árum.

Byggt á grunni varúðarsjónarmiða

Laxeldi hér á landi er byggt á grunni
mikilla varúðarsjónarmiða. Frá
árinu 2004 hefur stærstum hluta
standlengjunnar verið lokað fyrir
laxeldi. Það er einmitt á þeim svæðum
þar sem helstu laxveiðiár okkar er
að finna. Þarna er gengið mun lengra
en almennt þekkist í heiminum, eins
og kemur fram í áhættumatsskýrslu

Hafrannsóknarstofnunarinnar.
Stofnunin framkvæmir mat á
burðarþoli fjarða og hafsvæða og er
það lögbundið og felur í sér eins og
segir í lögunum: „Mat á þoli fjarða eða
afmarkaðra hafsvæða til að taka á móti
auknu lífrænu álagi án þess að það
hafi óæskileg áhrif á lífríkið og þannig
að viðkomandi vatnshlot uppfylli
umhverfismarkmið sem sett eru fyrir
það, samkvæmt lögum 36/2011 um
stjórn vatnamála. Hluti burðarþolsmats
er að meta óæskileg staðbundin áhrif af
eldisstarfsemi.“

Lögfesting áhættumats

Í boðuðu lagafrumvarpi sjávarútvegsráðherra er gert ráð fyrir lögfestingu
áhættumats. Er það skilgreint
svona: „Er mat á því magni frjórra
eldislaxa, sem strýkur úr sjókvíum
og vænta má að komi í ár þar sem
villta laxastofna er að finna. Metið er
hvenær erfðablöndun eldislax við villta
nytjastofna verði það mikil að stofngerð
villta stofnsins stafi hætta af“.

Framkvæmd áhættumatsins

Landssamband fiskeldisstöðva gerir
ekki athugasemdir við að byggt sé á
áhættumati. Á hinn bóginn teljum
við mjög mikilvægt að um það
fyrirkomulag skapist fullt traust,
enda er hér um nýmæli að ræða sem
fyrirsjáanlega mun hafa mikil áhrif.
Tvennt skal nefna í þessu sambandi:
Annars vegar að áður en áhættumat
sé gefið út, sæti það rýni óvilhallra
aðila. Hefur verið vísað í að við
fiskveiðiráðgjöf tíðkist slíkt á vettvangi
ICES, Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Í

Einar K. Guðfinnsson, formaður stjórnar
Landssambands fiskeldisstöðva.
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Furðufréttin

Er Loch Ness skrímslið í Albaníu?
Íbúar í grennd við Albaníuhluta
vatnsins Prespa segja að þeir hafi
náð Mið-Evrópuútgáfunni af Loch
Ness skrímslinu á myndband. Á
myndbandinu sést hvar höfuð og
háls stórrar skepnu, sem líkist Loch
Ness, kemur upp á yfirborð vatnsins
og sekkur svo niður undir yfirborðið.
Þessu myndbandi hefur verið dreift
víða á netinu.
Fyrir utan Albaníu liggur vatnið
einnig innan landamæra Grikklands

skýrslu starfshóps um stefnumótun í
fiskeldi, er þetta einnig nefnt. Þá telur
LF telur að ár sem ekki séu með villtan
laxastofn eigi ekki að vera hluti af
áhættumódeli og þar með áhættumati.
Margvíslegur ávinningur af fiskeldi
Af þessu má sjá að fiskeldismenn
vilja byggja á bestu fáanlegri þekkingu,
vísindum og varúðarsjónarmiðum við
uppbyggingu eldisins. Fiskeldi á Íslandi
er komið til að vera, eins og allir gera
sér ljóst. Það verður hryggjarstykki
í ýmsum byggðum landsins og er
það þegar á ákveðnum svæðum,
skapar verðmæt og fjölþætt störf, sem
reynslan sýnir að eru eftirsótt, ekki síst
hjá ungu fólki með fjölþætta menntun
og bakgrunn og verður innan tíðar
umtalsverður í vöruútflutningi okkar
og gjaldeyrissköpun þjóðarinnar.

og Makedóníu. Það er almenn trú
meðal íbúa við vatnið að einhver stór
skepna svamli þar um. Bent er á að
annað myndband, sem tekið var fyrir
fimm árum síðan, skammt frá þorpinu
Nivica í gríska hluta vatnsins, sýni sömu
skepnuna.
Hið nýja myndband sem tekið var
skömmu eftir áramótin varð þess
valdandi að hópur blaðamanna undir
forystu Sima Jonoski prófessors í
landafræði ákváðu að rannsaka málið

frekar. Þeir fundu hinsvegar engin
ummarki um skepnuna sem sást
skammt frá ferðamannaþorpinu Pretor
í Albaníu.
Vitað er að kattfiskar (e. catfish)
sem lifa í vantinu geta orðið risastórir.
Raunar svo stórir að kafarar hafa
flúið undan þeim. Margir eru á því að
myndbandið sýni einn þeirra stinga
hausnum upp úr vatninu.

Aukið laxeldi er
vítamínsprauta
fyrir Vestfirði
sjókvíaeldi breytir
samfelldu samdráttarskeiði í uppbyggingarog þensluferli með
umtalsverði fjölgun íbúa,
byggingu íbúðahúsnæðis
og annarri uppbyggingu
sem fylgir fólksfjölgun.
Aukið laxeldi í sjókvíum á Vestfjörðum
á næstu árum mun hafa veruleg
áhrif til góðs fyrir fjórðunginn. Ein
birtingarmyndin er að nú um stundir
fjölgar íbúum í fjórðungnum eftir að
þeim fækkaði verulega á síðustu árum
og áratugum.
„Stórfelld uppbygging er fyrirhuguð
í sjókvíaeldi á þeim svæðum á landinu
sem það er heimilt. Gangi fyrirætlanir
fiskeldisfyrirtækja eftir þó ekki væri
nema að hluta til munu áhrif á þær
byggðir þar sem eldið nær sér á strik
verða veruleg,“ segir m.a. í skýrslu sem
Byggðastofnun gaf út í fyrrasumar.

norðan- og sunnanverðum Vestfjörðum,
gangi áætlanir um um sjókvíaeldi eftir,
og í raun má segja að svæðin fari þá
úr nokkuð samfelldu samdráttarferli
í uppbyggingar- og þensluferli með
umtalsverðri fjölgun íbúa, byggingu
íbúðarhúsnæðis og annarri uppbyggingu
sem fylgir fólksfjölgun og breyttri
aldurssamsetningu,“ segir í skýrslunni.
„Hvar áhrifin verða mest ræðst
að miklu leyti af því hvar helstu
starfsstöðvar fyrirtækjanna verða.
Í þessu ferli mun reyna mikið á
stjórnsýslu og innviði sveitarfélaganna
á svæðinu. Stærsta áskorunin á
Vestfjörðum verður að útvega nægilegt
íbúðarhúsnæði handa nýjum íbúum og
halda uppi þjónustustigi.“

Sunnanverðir Vestfirðir

Í skýrslunni segir um sunnanverða
Vestfirði að aukið eldi, auknir þungaflutningar og ýmis þjónusta við eldið
kallar á bættar samgöngur á svæðinu
og til svæðisins en vegasamgöngur eru
erfiðar. „Tengingin til norðurs er um
Hrafnseyrar- og Dynjandisheiðar sem
eru gamlir malarvegir sem ekki er hægt
að treysta á að séu
„Áform um fiskeldi á svæðinu munu leiða færir nema hluta
úr ári. Framundan
til fjölgunar starfa sem ekki verður nema er gerð
að litlu leiti mætt með núverandi íbúum.“ Dýrafjarðarganga
og gert er ráð fyrir
Í skýrslunni var horft til mögulegra
að þau opni haustið 2020 ef áætlanir
áhrifa á þrjú væntanleg áhrifasvæði
ganga eftir,“ segir í skýrslunni.
sjókvíaeldis, þ.e. sunnanverðra
„Eftir stendur vegakafli í ReykhólaVestfjarða, norðanverðra Vestfjarða og
hreppi sem m.a. liggur um Hjallaháls
Austfjarða.
og Ódrjúgsháls en deilur hafa staðið
„Vestfirðir hafa búið við mikla
um vegstæði nýs vegar. Að auki eru
fólksfækkun undanfarin ár og áratugi.
ferjusamgöngur yfir Breiðafjörð til
Framundan eru miklar breytingar á
Stykkishólms. Hugsanlega þarf einnig

að bæta hafnaraðstöðu á svæðinu
og mögulega að stækka flugvöllinn á
Bíldudal.“

Norðanverðir Vestfirðir

Um norðanverða Vestfirði segir að áhrifa
fiskeldis gæti í takmörkuðum mæli
enn sem komið er. „Áform um fiskeldi
á svæðinu munu leiða til fjölgunar
starfa sem ekki verður nema að litlu
leiti mætt með núverandi íbúum. Það
kallar á byggingu íbúðahúsnæðis fyrir
megnið af nýjum íbúum svæðisins.
Ísafjarðarbær er farinn að huga að
fjölgun leikskólaplássa auk þess sem
að byggja þarf grunnskólahúsnæði og
huga að uppbyggingu annarra innviða
á svæðinu m.a. skipulagsvinnu vegna
íbúðarhúsnæðis,“ segir í skýrslunni.
„Líklegt er að eldi muni styrkja
þjónustustarfsemi á svæðinu en
einnig að það verði svæðisbundin
nýsköpun tengd þjónustu og jafnvel
framleiðslu í kringum eldið. Þá horfa
heimamenn til þess að mögulega geti
eldið styrkt fræðasamfélagið á Ísafirði og
nýsköpunarfyrirtæki eins og Kerecis og
Skagann-3X.“
Tekið er fram að undirbúningsvinna
vegna hafnarframkvæmda er nýtast
munu fiskeldi er hafin bæði á Ísafirði
og í Bolungarvík. Unnið hafi verið nýtt

skipulag á Suðurtanga á Ísafirði m.a.
með þarfir fiskeldis í huga. Ísafjarðarbær
telur nauðsynlegt að fundið verði nýtt
flugvallarstæði í stað Ísafjarðarflugvallar.

Austfirðir

Í skýrslunni kemur fram að aukið fiskeldi
mun einnig koma Austfjörðum til góða
en ekki eins mikið og gildi um Vestfirði.
„Áhrifa fiskeldis gætir fyrst og fremst
á Djúpavogi eins og staðan er í dag en
sjókvíaeldi er að hefjast í Reyðarfirði
þessar vikurnar. Enn frekara fiskeldi
er fyrirhugað á svæðinu,“ segir í
skýrslunni.
„Eins og á Vestfjörðum kallar aukið
fiskeldi á fólksfjölgun á svæðinu og
byggingu íbúðahúsnæðis fyrir það. Í
Fjarðabyggð er umtalsverður fjöldi af
tilbúnum lóðum þar sem gatnagerð
er lokið. Á Djúpavogi liggur fyrir
deiliskipulag og lóðir eru tilbúnar.
Sömuleiðis munu sveitarfélögin á
svæðinu þurfa að stækka leik- og
grunnskóla og fjölga starfsfólki í grunnog stoðþjónustu sveitarfélaganna til að
mæta væntri fólksfjölgun.
Líklegt er að fiskeldið muni styðja við
aðra atvinnustarfsemi tengda þjónustu
við eldið og viðhald ýmis konar. Einnig
eru bundnar vonir við að það geti leitt
af sér nýsköpun á svæðinu.“

Skaginn 3X, margverðlaunað fyrirtæki í kælitækni,
setur upp ofurkælingarkerfi hjá laxeldisstöðvum:

Íslenskt hugvit frá A til Ö
Fiskeldisfyrirtækin Arnarlax,
Íslandsbleikja og Búlandstindur eiga
öll það sameiginlegt að hafa fjárfest í
ofurkælingarkerf sem Skaginn 3X hefur
hannað og þróað síðastliðin fjögur ár í
samstarfi við fiskeldisfyrirtæki hérlendis
sem og í Noregi.
Arnarlax var fyrsta fyrirtækið í
heiminum sem fór að nota ofurkælingu
í vinnslu á eldislaxi. Komin eru nú
um tvö ár síðan að kerfinu var komið
fyrir og hefur náðst frábær árangur
hjá fyrirtækjunum með notkun þess,
en stefnt er á að stækka kerfið í náinni
framtíð. Nú í febrúar lauk uppsetningu
á kerfinu hjá Íslandsbleikju og
niðurstöður fyrstu prófana lofa mjög
góðu fyrir framhaldið. Í mars er stefnt
á uppsetningu hjá Búlandstind en það

kerfi er það stærsta sem fyrirtækið hefur
selt í ofurkælingu hérlendis.
Ragnar A. Guðmundsson hjá Skaginn
3X segir að um íslenskt hugvit sé
að ræða frá A til Ö, en Skaginn 3X
hefur hlotið margvísleg verðlaun og
viðurkenningar, hér heima og erlendis.
Ofurkælingarkerfið(SUB-CHILLING™)
gerir laxeldisfyrirtækjum og útgerðum
kleift að kæla niður afurðir sínar á
örskömmum tíma við slátrun/veiðar
svo að hitastig fisksins verði um mínus
1,2 gráða við pökkun. Þetta gerir það
að verkum að geymsluþol afurðanna
eykst um 5 til 7 daga, gæði aukast og
möguleiki sé á íslausum flutningi á milli
heimshorna vegna aukinnar kæliorku í
holdi fisksins.
„Með okkar kerfi er verið að gera

laxeldisfyrirtækjum kleift að flytja
afurðir sínar á markað erlendis í mestum
mögulegum gæðum án íss, meðskipum
í stað þess að notast við fraktflug,“
segir Ragnar. „Flutningskostnaðurinn
getur því minnkað margfalt hjá
þessum fyrirtækjum en tryggt er að
gámaflutningurinn komi ekki niður á
ferskleika eða gæðum afurðanna.“

Mjög góð verkefnastaða

Verkefnastaðan hjá Skaginn 3X
er mjög góð en mikill áhugi er á
ofurkælingarkerfunum á heimsvísu,
einkum í Noregi og Chile. Fyrirtækið
hefur sett upp ofurkælingarkerfihjá
laxeldisfyrirtæki í Noregi og er stefnt að
annarri uppsetningu í Noregi í lok þessa
árs.

Ragnar A. Guðmundsson
„Við getum hannað og sett upp
ofurkælingarkerfi í misstórar landvinnslur og flestar gerðir fiskiskipa.“
segir Ragnar. „Þau verkefni sem
við erum einnig að vinna í núna er
uppsetning á annarskonar kerfi fyrir
uppsjávarútgerðir í Færeyjum og
Rússlandi, en þau verkefni eru ein af
stærstu verkefnum sem fyrirtækið hefur
tekið þátt í.“
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Hún vinnur nú hörðum höndum að
því að þróa námsáætlun og námsefni í
fiskeldisfræðum á framhaldsskólastigi.
Námið er í raun hugsað með
sambærilegum hætti og iðnnám. „Þetta
nám hentar þeim sem koma beint
úr grunnskóla sem þýðir að þeir sem
hafa áhuga hafa möguleika á að sækja
þetta nám þurfa ekki að hafa lokið
stúdentsprófs en það þarftu til að hefja
nám á Hólum en fiskeldisnámið þar er á
háskólastigi. Námið er þannig uppbyggt
að nemendur fara í skóla í tvö ár og í
framhaldi á tveggja ára starfssamning
á launum hjá fiskeldisfyrirtæki. Eftir að
hafa lokið bóklegunámi og starfsjálfun
á samning útskrifast viðkomandi sem
fiskeldistæknir. Flestar rannsóknir sýna
að helsti orsakavaldur af óæskilegum
óhöppum og atvikum í fiskeldi má
rekja til mannlegra mistaka. Með meiri
menntun og upplýsingarmiðlun er
hægt að draga úr þessari áhættu og þvi
ákvað ég að þróa þetta verkefni hér
þar sem mikil uppbygging á sért stað í
fiskeldinu og vaxandi þörf á starfsfólki
með góða menntun á þessu sviði.

Ann Cecilie Ursin
Hilling er 32 ára
fiskeldisfræðingur
frá bænum Lofoten í
norðvesturhluta Noregs.
Lofóten samanstendur
af eyjarklösum en
á svæðinu eru sex
sveitarfélög þar sem
íbúar eru um 24.000
talsins. Fyrir einu og
hálfu ári ákváðu hún
og eiginmaðurinn að
flytja með fjölskylduna
til Patreksfjarðar ásamt
ungum dætrum sínum.

Norsk fjölskylda flutti til
Patreksfjarðar og byggir
upp nám í fiskeldi
Á

stæðan fyrir þvi að við
fluttumst til Patreskfjarðar
var sú að Gaute, eiginmaður
minn fékk tilboð um að
vinna fyrir Fjarðarál sem sameinaðist
svo Arnarlaxi okkur fannst þetta
spennandi ævintýri og um leið tækifæri
til að taka þátt í þeirri uppbyggingu
sem er í gangi á Íslandi. Gaute hefur
umsjón með öllum rekstri á sjó
fyrir Arnarlax og heldur utan um
allt skipulag og rekstur sem tengist
sjókvíunum sem eru um fjörtíu talsins.
Hann er framkvæmdastjóri yfir þeim
hluta starseminnar sem fer fram
hér á sunnanverðum Vestfjörðum,“
segir Ann sem deilir ástríðu sinni
fyrir fiskeldinu með eiginmanninum
en sjálf er hún með meistaragráðu í
fiskeldi og sérfræðingur í gæðastjórnun
sjávarafurða.
Þau hjónin eiga tvær ungar
dætur, þriggja ára og sú yngri
ársgömul. Ann hefur átt góðan
tíma í fæðingaorlofi á Patreksfirði
en er jafnframt því með spennandi
verkefni í farveginum og vinnur að
skipulagi nýrra námsbrautar í fiskeldi
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í samstarfi við fiskeldisfyrirtækin,
menntamálaráðaneytið og
skólastofnanir.
„Þegar við fluttum til Patreksfjarðar
áttum við von á yngri dóttur okkar, ég
hafði nægan tíma í fæðingarorlofinu
til að velta framtíðinni fyrir mér. Þá
fæddist þessi hugmynd að skólaverkefni
sem ég kynnti fyrir Vesturbyggð og
Arnarlaxi sem ákváðu að fjármagna
frekari þróun verkefnisins. Það var
mikilvægt að fá þennan stuðning til að
þróa verkefnið og er ég þeim gríðalega
þakklát fyrir að hafa haft trú á mér og
verkefninu og gera mér kleyft að koma
þvi á laggirnar,“ segir Ann sem er að
vonum ánægð með að hugmyndin
hennar er nú að verða að veruleika.
Hún er heilluð af Vestfjörðum og
finnur ekki fyrir einangrun þó bærinn
sé lítill Patreksfjordur og samgöngur
geti verið erfiðar yfir vetrarmánuðina.
„Við höfum reynslu að þvi að búa í
minni bæjarflögum í norður Noregi svo
smæðin truflar mig ekki. Patreksfjörður
er fallegur bær og okkur líkar vel að
búa hér. Mér þykir heillandi hve mikið
er af ungu fólki hérna í bænum og

það er í raun svolítið magnað að um
25% íbúanna eru börn undir 16 ára
aldir og 10% eru í leikskóla sem mér
þykir frábært. Ég er oft verið spurð af
þér hvort ég upplifi mig einangraða
frá umheiminum hér en ég hef engar
þannig tilfinningar. Finn mest fyrir

fjarlægðinni þegar við förum í frí til
Noregs en ferðin héðan tekur alveg tvo
daga og það reynir aðeins á þolinmæði
dætra okkar en þær eru að venjast
því,“ segir Ann en fjölskyldan reynir
að heimsækja vini og ættingja í Noregi
þegar tækifæri gefst til.
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Unnið er að vinnslu kynningarefnis
til að upplýsa almenning og
framtíðarnemendur um þetta
spennandi nám sem hægt verður að
hefja strax í haust. Allir samstarfsaðilir
námsins standa að útgáfu
kynningarefnisins: Verkmenntaskóli
Austurlands, Fræðslumistöd vestfjarda,
Fisktækniskólinn, Háskólinn á Hólum
með stuðningi Landssambands
fiskeldistödva. Ann hefur fengið góðan
stuðning frá skólum með sambærilegt
nám í Noregi í því að þróa þessa nýju
námsgrein hér á landi.
„Við erum að gefa út kynningarefni
sem endurspeglar uppbyggingu
námsins og gefur nemendum innsýn
í hverju störf í fiskeldi felast en þau
eru ótrúlega fjölbreytt og margt
spennandi í boði innan greinarinnar.
Sambærilegt nám í fiskeldi hefur verið
í boði í Noregi í um tvo áratugi og er
mjög vinsælt. Við erum í samstarfi
við Meløy Videregående Skole avd
í Noregi en fiskeldisnámið þeirra er
vinsælt og vel uppbyggt. Maðurinn
minn og bróðir stunduðu nám þar á

„Sem framtíðar fiskeldistæknir mun viðkomandi læra
allar þær aðferðir sem er verið að nota til að þess að
að rækta fisk og aðrar sjávarlífverur frá upphafi til
enda. Námið er yfirgripsmikið og nemendur okkar
munu öðlast fjölbreytta þekkingu um öll tæknileg
atriði fiskeldisins, líffræðina, lífeðlisfræðina,
veðurvísindi og margt fleira spennandi.“
Það er vel staðið að fræðslumálum
innan fiskeldisfyrirtækjana sem leggja
mikla áherslu á þjálfun starfsfólksins
og eru reglulega með námskeið í
þeim tilgangi,“ segir Ann sem hefur
mikla þekkingu á þessu sviði en
fyrirmyndina sækir hún til Noregs þar
sem sambærilegt nám hefur verið í boði
í mörg ár.
Námið er í þróunarsamstarfi milli
Fjölbrautaskóla Snæfellinga og
Verkmenntaskóla Austurlands.
Áætlunin er að nemendur
geti tekið fyrsta árið í gegnum
Fjarmenntaskólakerfið. Annað árið
taka svo nemendur á Patreksfirði (FSN)
og Neskaupstaðar (VA) til þess að þeir
séu nærri starfseminni og hafi þannig
greiðan aðgang að starfsnáminu sem
fer fram hjá fiskeldisfyrirtækjunum.
Nemendur munu í lok námsins hafa val
um hvaða hluta fiskeldisferlisins þeir
vilja einbeita sér að: sjávarstarfseminni,
smolt eða seiðaræktun eða annarskonar
sérhæfingu innan fiskeldisins. Námið
henntar öllum konum og körlum á
öllum aldri með ólíkan bakgrunn.
„Sem framtíðar fiskeldistæknir mun
viðkomandi læra allar þær aðferðir sem
er verið að nota til að þess að að rækta
fisk og aðrar sjávarlífverur frá upphafi
til enda. Námið er yfirgripsmikið
og nemendur okkar munu öðlast
fjölbreytta þekkingu um öll tæknileg
atriði fiskeldisins, líffræðina,
lífeðlisfræðina, veðurvísindi og margt
fleira spennandi. Nokkuð fjölbreyt
þekking er mikilvæg í fiskeldinu og
nauðsynlegt að nemendur öðlist
þekkingu á öllu ferli fiskeldisins. Þekki
heilarmyndinni og hvernig allt í ferlinu
frá upphafi hefur áhrif á hvert annað,“
segir Ann sem stefnir að því að taka á
móti fyrstu nemendunum í haust sem
þá hefja fyrsta árið í fjarnámi.

sínum tíma. Í Noregi hefur þetta nám
verið í samstarfi við fiskeldisfyrirtækin
frá upphafi og taka fiseldisfyrirtækin
vel á móti nemendum og bjóða þá
velkomna til framtíðarstarfa að námi
loknu. Það er frábært leið til að móta
framtíðarstarfsmenn að getað boðið
þeim vellaunað starf í starfsþjálfun í tvö
ár og svo framtíðarstarf. Nemendinn
fær alla þá þekkingu sem hann þarf á
að halda og um leið er verið að auka
framlag af faglegu vinnuafli sem þörf
er á í dag. Við höfum gert samninga við
öll helstu laxeldisfyrirtæki landsins;
Arnalax, Artic Fish, Laxar og Ice Fish
Farm. Þeir skuldbinda sig til að taka
við nemendum í stafsnám á meðan
á námi stendur. Við höfum einnig
mikinn áhuga á samstarfi við önnur
fiskeldisfyrirtæki almennt til að auka
val nemanda til að getað fundið farveg
fyrir sitt áhugasvið innan fiskeldisins.“
Ann er ánægð með góðar móttökur
og undirbúningur hefur gengið hefur
vel þannig að fyrstu nemendurnir
munu geta hafið nám strax í haust. En
það eru ekki bara íslendingar sem eru
áhugasamir um fjölbreytt námsframboð
í fiskeldisfræðum og Ann hefur komið
á samstarfi við menntastofnanir í
Færeyjum. „Við erum komin í samstarf
við Færeyjar sem við erum afar stolt af.
Við erum í samstarfi bæði við fyrirtæki
þar og skóla og stefnum á að bjóða
upp á sömu menntun í Færeyjum og
vonumst til að geta skipt nemendum
og vinnuafli á milli landanna þriggja til
að skapa sem fjölbreyttustu tækifærin
til framtíðar fyrir nemendur okkar. Ég
verð mjög stolt daginn sem við munum
útskrifa fyrsta nemendahópinn sem
mun starfa við þennan efnilega og
spennandi iðnað sem fiskeldi er í dag,“
segir Ann bjarsýn á framtíð fiskeldisins í
blíðunni heima á Patreksfirði.
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Drög að nýju frumvarpi um fiskeldi í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu:

Hver tíu þúsund tonn skapa 130 störf
Ef horft er til Færeyja að þá framleiða
Færeyingar um 70-80.000 tonn árlega af
eldislaxi. Við eldið í Færeyjum störfuðu um
1.000 manns að meðaltali á árinu 2016.
Á árunum 2011-2013 voru að meðaltali
framleidd tæplega 76 tonn á hvert ársverk
í Færeyjum. Miðað við það ættu að vera
um 130 störf á hver 10.000 framleidd tonn.

Heimild: Byggðastofnun

Laxeldi eykur tekjur Ísafjarðarbæjar
Í Ísafjarðarbæ er gert ráð fyrir að fjölgun
starfa vegna laxeldis hafi bein áhrif á
útsvarstekjur sveitarfélagsins. Gert er
ráð fyrir að þær tekjur fari í útgjöld og
fjárfestingar við sjálfbærni sveitarfélagsins,
uppbyggingu innviða vegna fleiri íbúa,
byggingu leikskóla, skóla o.fl. Þá er gert ráð
fyrir verulegum nýbyggingum á
Suðurtanga á Ísafirði í tengslum við
uppbygginguna. Gert er ráð fyrir
að gatnagerðargjöld vegna þeirra
framkvæmda geti numið 330 milljónum kr.
og fasteignagjöld af þeim muni nema um
90 milljónum kr. á ári.

Heimild: Byggðastofnun

Laxeldi í stað fiskvinnslu
Í Tálknafjarðarhreppi byggja sextán
fjölskyldur afkomu sína á fiskeldi. Níu
af þeim eru með samtals 19 börn á
grunnskólaaldri en í leik- og grunnskóla
Tálknafjarðar eru samtals 56 börn.
Í sveitarfélaginu er fyrirhugað að
byggja upp hitaveitu sem lækka mun
húshitunarkostnað á staðnum. Fiskvinnsla
Þórsbergs ehf. á Tálknafirði lokaði haustið
2015 og töpuðust við það yfir 40 störf.
Hefði laxeldið ekki komið til væri staða
sveitarfélagsins mun verri en hún er.

Heimild: Byggðastofnun

Hafnarframkvæmdir í bígerð
Undirbúningsvinna vegna
hafnarframkvæmda er nýtast munu
fiskeldi er hafin bæði á Ísafirði og í
Bolungarvík. Sömuleiðis hefur verið unnið
nýtt skipulag á Suðurtanga á Ísafirði m.a.
með þarfir fiskeldis í huga. Ísafjarðarbær
telur nauðsynlegt að fundið verði nýtt
flugvallarstæði í stað Ísafjarðarflugvallar.

Heimild: Byggðastofnun

Styrkir aðrar atvinnugreinar
Á sunnanverðum Vestfjörðum hefur
fiskeldið styrkt aðrar atvinnugreinar, t.d.
með aukinni nýtingu gistirýmis, auknum
umsvifum verktaka og flutningafyrirtækja
og fjölbreyttari störfum. Þá telja
forráðamenn Vesturbyggðar að fjölgun
íbúa leiði til öflugra félagslífs og fleiri
þátttakenda í íþróttastarfi.

Heimild: Byggðastofnun

Fiskeldi og gróðurhús
Á skrifstofu Svinna-Verkfræði ehf. og Háskóla Íslands í Sjávarklasanum er að finna
bæði fiskeldi og gróðurhúsarækt. Yfir hundrað tilapia fiskar svamla þar um í
tveimur fiskkörum og fyrir ofan þá er beð með tómatplöntum.
Þetta óvenjulega skrifstofustáss er hluti
af stóru verkefni á sviði samræktar
þar sem fiskeldi og gróðurhúsarækt
styðja við hvert annað í lokuðu ferli.
Plönturnar nýta næringarefnin í
úrganginum frá fiskeldinu og skila svo
vatninu aftur hreinu í eldiskörin.
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir
er framkvæmdastjóri Svinnu og
gestakennari við Háskóla íslands
og framangreint er að finna á
skrifstofu hennar. Hún segir að
samræktarverkefnið hafi byrjað árið
2012 þegar hún fór til Spánar ásamt
dönskum kollega sínum. Þar heimsóttu
þau um 500 fermetra samræktarstöð
sem starfað hafði í tvö ár.
„Við vorum þarna á Spáni í eina viku
og í framhaldi af því sóttum við þrjú,
það er ég, Daninn og Spánverjinn um
styrk til Evrópusambandsins um að
þróa samræktarkerfi þar sem fiskeldi
og gróðurhúsarækt styðja við bakið
á hvort öðru,“ segir Ragnheiður í
samtali við Fiskeldisblaðið. „Umsókn
okkar var samþykkt árið 2013 og við
fengum Háskóla Íslands í lið með okkur
þannig að fjórir þátttakendur eiga aðild
að þessu verkefni.“ Verkefnið hlaut
viðurkenninguna Atlantic Project Award
fyrir frumkvöðlastarf og nýsköpun í
nóvember í fyrra.
Í máli Ragnheiðar kemur fram
að á fyrstu árunum hafi hópurinn
leigt gróðurhús í Kópavogi og síðar
iðnaðarhús í Reykjavík þar sem kerfi
sambærileg við það sem er á skrifstofu
hennar en þó töluvert stærri voru
sett upp og rannsóknir gerðar. Árið
2015 hófst svo samstarf við ábúendur
á Laugarmýri í Skagafirði. Þar hefur

fiskur úr þessari samrækt verið seldur
á almennan markað. „Við eigum eftir
að sækja um leyfi til sölu á fiskinum frá
okkur,“ segir Ragnheiður.

Ekki í samkeppni við annað eldi

gróðurhúsarækt verið í gangi á bænum
allt frá árinu 1947 en nú hefur fiskeldið
bæst við. „Til að byrja með settum við
upp lítið kerfi á um 250 fermetrum á
Laugarmýri,“ segir Ragnheiður. „Síðan
hefur þetta byggst upp og nú höfum við
stofnað fyrirtæki og byggt nýtt 1.000
fermetra gróðurhús undir samrækt.“

Ragnheiður segir þeir sem standi að
samræktarverkefninu séu ekki að
fara í samkeppni við annað fiskeldi á
landinu. „Við erum fyrst og fremst að
finna og þróa umhverfisvænar lausnir
fyrir landeldið,“ segir Ragnheiður.
„Einnig erum við að þróa leiðir sem
stærri fiskeldisfyrirtækin gætu nýtt
sér til dæmis í seiðaeldinu. Við vonum
að fiskeldisfyrirtæki t.d. sem eru með
sjókvíar á Vestfjörðum og Austfjörðum
geti nýtt sér samræktartækni við
seiðaeldisstöðvar sínar til framtíðar
litið.“

Tilapia núna en hugað að bleikjueldi

Þörungarækt einnig í skoðun

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir

Sem fyrr segir eru það tilapia fiskar sem
notaðir eru í þessari samrækt enn sem
komið er. Ragnheiður segir að þessir
fiskar vaxi hratt og séu harðgerir. Þar að
auki þoli þeir hærra hitastig í vatninu en
t.d. laxfiskar.
„Við erum núna að spá í eldi á bleikju
í samræktinni,“ segir Ragnheiður. „Þetta
bleikjueldi yrði unnið í samvinnu við
Háskólann á Hólum. Við myndum þurfa
að breyta kerfinu töluvert. Til að mynda
þolir bleikjan illa að vera í jafn heitu
vatni og tilapia fiskarnir. En bleikjan
er spennandi fiskur að fást við í þessu
verkefni.“
Ragnheiður segir ennfremur að
auðvelt sé að samtvinna fiskeldi og
gróðurhúsarækt án mikils tilkostnaðar.
Enn sem komið er hefur enginn

Fram kemur í máli Ragnheiðar að
hún og samstarfsmenn hennar hafi
stofnað fyrirtækið Samvist í fyrra.
Samvist sé ætlað að þróa kerfi þar sem
þörungarækt yrði samtvinnuð við
affallsvatn úr fiskeldi. „Við höfum þegar
fengið styrk hjá Rannís til tveggja ára til
að þróa kerfi og verkferla tengda því,“
segir Ragnheiður.
Ýmislegt annað er til skoðunar í
samrækt fiskeldis og gróðurhúsa. Sem
dæmi nefnir Ragnheiður ástralskan
humar sem einn þeirra eldismöguleika
sem koma til greina. Þá hefur
Ragnheiður hannað viskustykki þar
sem samræktin er útskýrð á einfaldan
myndrænan hátt. Hún sýnir blaðamanni
eitt af þessum viskustykkjum og segir:
„Þetta er stykki með visku á.“

Metár hjá norskum laxeldisstöðvum:

Seldu eldislax fyrir yfir 800 milljarða í fyrra
Metár var í útflutningi á norskum
sjávarafurðum í fyrra. Eldislax var 68%
af heildarverðmæti þeirra, eða yfir 800
milljarða kr., og hefur þetta hlutfall
aldrei verið hærra.
Í frétt um málið á vefsíðunni e24.
no kemur fram að í heildina fluttu
Norðmenn út 2,6 milljónir tonna
af sjávarafurðum á árinu 2017 að
verðmæti 95,5 milljarða norskra kr.
eða yfir 1.200 milljarða kr. Eldislax var
langstærstur hluti þessara verðmæta

eða 68% sem samsvarar yfir 800
milljörðum kr. Miðað við metárið 2016
er um 3% aukningu að ræða.
Í fréttinni segir að aukningin komi
að mestu frá aukinni sölu til Asíu og
Bandaríkjanna en útflutningurinn til
ESB stóð í stað miðað við árið 2016.
Það eru markaðir í Bandaríkjunum,
Kína og Víetnam sem standa á bakvið
mestu aukninguna í þessum útflutningi
en salan á þeim jókst um 8% milli ára.

Milljón tonn af eldislaxi

Alls fluttu Norðmenn út eina milljón
tonna af eldislaxi í fyrra og hefur
magnið aldrei verið meira í sögunni.
Að meðaltali fengust um 60,3 norskar
kr. fyrir kílóið af ferskum heilum
laxi eða um 730 kr. á árinu. Miklar
verðsveiflur einkenndu árið en verðið
sveiflaðist frá 72 norskum kr. per kíló
í janúar og niður í 50,5 norskar kr. í
nóvember.

Auðlindagjald á
sjókvíaeldi mögulega
rúmur milljarður

Í greinargerð sem fylgir frumvarpsdrögum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um fiskeldismál kemur fram að setja eigi auðlindagjald á sjókvíaeldi.
Upphæð gjaldsins hefur ekki verið ákveðin en í greinargerðinni segir... „en sé miðað
við að álagt gjald sé 15 kr. á hvert kg. af eldislaxi upp úr sjó gæti auðlindagjaldið
skilað rúmlega einum milljarði kr. ef framleiðslan verður meiri en 67.000 tonn.“
Frumvarpið byggir á skýrslu starfshóps
um málið sem birt var s.l. sumar.
Í greinargerðinni segir m.a. að í
frumvarpinu er lagt til að rekstrarleyfishafar, sem stunda fiskeldi í sjókvíum
greiði auðlindagjald. Ekki er gert ráð
fyrir að fiskeldi, sem stundað er á landi
greiði slíkt gjald.
„Byggt er á því að auðlindagjald
verði lagt á öll eldisfyrirtæki sem nýta
Í sameiginlega auðlind, í þessu tilviki
hafsvæði utan netlaga, til starfseminnar.
Við það er miðað að gjaldstofn
auðlindagjalds ákvarðist af framleiðslu
eldisfisks í sjó og raunverulega
nýtingu þess eldisrýmis sem notað er
hverju sinni…Ákvörðun um fjárhæð
auðlindagjalds liggur ekki fyrir en sé
miðað við að álagt gjald sé 15 kr. á
hvert kg. af eldislaxi upp úr sjó gæti
auðlindagjaldið skilað rúmlega einum
milljarði kr. ef framleiðslan verður meiri
en 67.000 tonn.“
Ennfremur segir að til skoðunar er að
rekstrarleyfishafar fái tiltekinn biðtíma
á greiðslu auðlindagjalds talið frá þeim
tíma þegar fyrsta slátrun hefst úr 19
eldiskvíum. Þá er sagt að til að hvetja
til eldis á ófrjóum laxi verður slíkt
eldi tímabundið undanþegið greiðslu
auðlindagjalds.
Gengið er út frá því að stærstur hluti
auðlindagjalds, renni til uppbyggingar
innviða á þeim svæðum sem nýtast við
uppbyggingu fiskeldis. Hér er horft til
uppbyggingar samfélagslegrar þjónustu
og samgangna á svæðum sem hafa
aðkomu að eldi í sjókvíum. Jafnframt
hefur verið horft til þess að hluta
auðlindagjalds verði ráðstafað sem
framlagi til Umhverfissjóðs sjókvíaeldis
til þess að efla vöktun og rannsóknir í
fiskeldi.

Breytingar á úthlutun leyfa

Í frumvarpsdrögunum er að finna nýtt
ákvæði þar sem breytingar eru gerðar
á úthlutun leyfa til sjókvíaeldis. Gert
er ráð fyrir að hafsvæðum sé skipt
upp í eldissvæði, þau auglýst og þeim
úthlutað til þeirra sem leggja fram
tilboð. Hafrannsóknastofnun ákveður
skiptingu fjarða eða 20 hafsvæða
í eldissvæði og gerir það samhliða
vinnu sinni við mat á burðarþoli.
Áður en Hafrannsóknastofnun skiptir
upp svæðum skal stofnunin leita
umsagnar tiltekinna aðila, Skipulags-,
Umhverfis- og Matvælastofnunar,
Landhelgisgæslu Íslands auk aðliggjandi

sveitarfélaga. Miklu skiptir að sjónarmið
þessara aðila komi fram snemma í
leyfisveitingaferlinu þannig að tillit sé
tekið til þeirra áður en úthlutun svæða
er auglýst.

Innra eftirlit

Í drögunum segir einnig að rekstrarleyfishafi ber ábyrgð á því að sett sé
á fót og starfrækt innra eftirlit með
starfseminni, þar með talið eldisdýrum
og heilbrigði þeirra, mannvirkjum og
búnaði. Innra eftirlit skal tryggja að
starfsemin sé í samræmi við ákvæði
laga og stjórnvaldsfyrirmæla settum
samkvæmt þeim. Rekstrarleyfishafi skal
sannprófa að eftirlit og úrbætur séu í
samræmi við reglur um innra eftirlit í
eldinu í samræmi við leiðbeiningar sem
fram koma í reglugerð sem ráðherra
setur. Niðurstöður vöktunar skulu
sendar Matvælastofnun sem metur
hvort og þá hvaða aðgerða er þörf vegna
sníkjudýra í eldinu. Matvælastofnun skal
leita umsagnar Hafrannsóknastofnunar
áður en ákvörðun um aðgerðir er tekin.
Þá segir einnig að… „Matvælastofnun
skal heimill óheftur aðgangur til
skoðunar og eftirlits, þar á meðal
töku sýna, myndatöku, dagbók
rekstrarleyfishafa, að öllum þeim
stöðum sem lög þessi og stjórnvaldsreglur ná yfir og er heimilt að leita
aðstoðar lögreglu ef með þarf. Einnig
er opinberum eftirlitsaðila heimilt að
taka sýni þar sem starfsemi fer fram
og lög þessi og stjórnvaldsreglur settar
samkvæmt þeim ná til.“
Fram kemur að í frumvarpinu er
það nýmæli að Matvælastofnun skuli
auglýsa tillögu sína að rekstrarleyfi til
fiskeldisfyrirtækja. „Matvælastofnun
hefur ekki auglýst tillögu sína að
rekstrarleyfi en þetta fyrirkomulag

við útgáfu rekstarleyfis hefur verið
gagnrýnt. Telja verður rétt að gefa
almenningi og þeim sem hafa
hagsmuni, beint eða óbeint, tækifæri til
athugasemda eða ábendinga varðandi
útgáfu leyfisins og skilmála þess.
Stofnunin getur þannig tekið afstöðu
til þessara athugasemda og ábendinga
áður en rekstrarleyfi er gefið út.“

Í höndum ráðherra

„Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að
ráðherra ákveði hvenær og hvaða firði
eða hafsvæði skuli burðarþolsmeta auk
þess sem ráðherra ákveður hvenær
eldissvæðum er úthlutað og hversu
mörgum er úthlutað hverju sinni,“
segir í greinargerðinni. „Með þessum
heimildum ráðherra eru það stjórnvöld
á hverjum tíma sem ákveða hvernig
haga skuli framtíðaruppbyggingu
fiskeldis hérlendis en sú uppbygging
ekki lögð í hendur umsækjendum um
leyfi. Þannig munu stjórnvöld hafa
ákvörðunarvald um staðsetningu
sjókvíaeldis á þeim svæðum sem eftir er
að burðarþolsmeta og hversu hratt sú
uppbygging á sér stað.“
Einnig segir að umsóknir um
rekstrarleyfi á svæðum sem ekki
eru burðarþolsmetin falla niður.
Umsóknir um rekstrarleyfi sem eru
til meðferðar hjá Matvælastofnun á
svæðum eða í fjörðum sem ekki er búið
að meta til burðarþols við gildistöku
laga þessara eru ekki gildar og falla
niður…. „Fyrirtæki, sem hafa tilkynnt
Skipulagsstofnun um áform sín um
fiskeldi á tilteknum svæðum, sem eftir
er að meta til burðarþols, munu ekki
geta tryggt sér tiltekið svæði samkvæmt
reglu núgildandi laga enda verður
þessum svæði úthlutað á grundvelli
auglýsingar.“

Reikna með 15%
verðlækkun á
eldislaxi
Sérfræðingar og greinendur gera
almennt ráð fyrir um 15% verðlækkun
á eldislaxi á heimsmarkaði á þessu ári.
Reiknað er með að meðalverð fyrir
laxinn verði í kringum 50 nkr. á kíló,
eða 650 kr., á árinu en meðalverðið var
um 60 nkr. á síðasta ári.
Fjallað er um málið á vefsíðu
Intrafish.no og þar er rætt við Marius
Gaard miðlara á eldislaxmarkaðinum,
og fyrrum greinenda, hjá SpareBank 1
Markets. „Það er fullkominn stormur
í aðsigi hvað verðið á eldislax varðar,“
segir Gaard í samtali við Intrafish.
Gaard reiknar með að framleiðsla á
eldislaxi muni aukast um 8-9% á þessu
ári miðað við árið í fyrra. „Á sama
tíma munu smásalar ekki lækka verð
sitt til neytenda nógu hratt og því mun
eftirspurnin ekki fylgja framboðinu,“
segir Gaard.
Gaard bendir á að í fyrra hafi framboð
aukist um 2-3% miðað við árið á undan
en verð hafi haldist óbreytt. „Þetta
bendir til að eftirspurn verður ekki
eins og við höfum átt að venjast þegar
aukningin nemur 8-9%,“ segir hann.
Gaard bendir einnig á verð á eldislaxi
í sögulegu samhengi. Frá árinu 2002
hefur hvert góðæri á markaðinum leitt
til tveggja slæmra ára í framhaldinu.
Nýjustu tölur á Nasdag markaðinum
sýna að um miðjan síðasta mánuð
lækkaði verð á norskum eldislaxi um
2,8% miðað við áramótin og var þá
komið niður í tæpar 54 nkr. á kíló. Til
langs tíma er hinsvegar reiknað með að
verðið haldist stöðugt rétt yfir 50 nkr.
á kíló.

Ný meðferð
gegn laxalús
Fyrirtækið Benchmark hefur
þróað nýja meðferð gegn laxalús
sem kölluð er Ectosan. Meðferðin
felst í að baða laxinn í upplausn
sem drepur lýsnar en baðvatnið
fer síðan í gegnum hreinsunarferli
kallað Clean Treat og er því hreint
þegar því er dælt aftur út í sjó. Á
vefsíðunni FISHupdate kemur fram
að forráðamenn Benchmark segja
að tilraunir með þessa nýju meðferð
hafi hingað til skilað 100% árangri
við að fjarlægja lúsina. Benchmark
segir að framangreint kerfi sé hið
fyrsta sinnar tegundar og nú sé
unnið að því að finna fleiri not
fyrir það í ýmiskonar fiskeldi. Eins
og kunnugt er hefur laxalús verið
eitthvert stærsta vandamálið í laxeldi
á undanförnum árum og áratugum.
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Umtalsverðir hagsmunir undir í Brexit:

Hundruð milljóna útflutningur
á eldislaxi til Bretlands
Íslensk stjórnvöld og Norðmenn,
okkar helstu keppinautar á eldislaxmörkuðum,
vinna nú á fullu við samninga um aðgang að breska
markaðinum í kjölfar Brexit. Þeim er umhugað um
að slíkir samningar liggi fyrir áður en Brexit skellur á.
fréttaskýring

Ný bók um laxastiga
landsins
Út er komin bókin „Á fiskvegum“
eftir Þór Sigfússon stjórnarformann
Sjávarklasans. Í bókinni ræðir Þór við
Vífil Oddsson verkfræðing um laxastiga
og laxalíf víða á landinu.
Á bókarkápu segir meðal annars
að í bókinni ræði Vífill um laxastiga á
Íslandi, veiðimennsku og fiskirækt. Vífill
hefur teiknað um fjórðung laxastiga á

Íslandi en í bókinni ræðir hann m.a.
um þann lærdóm sem draga má af
reynslunni af íslenskum laxastigum
og þeim árangri sem þeir hafa skilað.
„Gerð fiskvega er án efa einhver
árangursríkasta fiskræktunaraðgerð
sem ráðist hefur verið í hér á landi,“
segir á bókakápunni.

Marine Harvest kaupir eitt
helsta laxeldisfyrirtæki
Kanada
Norski laxeldisrisinn Marine Harvest
hefur tilkynnt um kaup sín á Northern
Harvest einu helsta laxeldisfyrirtæki
á austurströnd Kanada. Kaupverðið
er 315 milljónir kanadadollara eða
rúmlega 260 milljarðar kr. og verður
það staðgreitt.
Northern Harvest er alhliða
laxeldisfyrirtæki með eigið seiðaeldi,
frameldi og fullvinnslu á afurðum.

Reiknað er með að framleiðsla þess í ár
nemi um 19.000 tonnum af eldislaxi.
Marine Harvest, sem er með
höfuðstöðvar í Bergen, er stærsta
fyrirtæki heimsins í framleiðslu á
Atlantshafslaxi. Fyrirtækið seldi eldislax
fyrir yfir milljarð dollara eða yfir 100
milljarða kr. á þriðja ársfjórðungi
síðasta árs.

Hagsmunir íslenskra laxeldisfyrirtækja
eru umtalsverðir í þessu máli enda fluttu
þau út lax fyrir tæplega 700 milljónir
kr. til Bretlands á fyrstu 11 mánuðum
síðasta árs. Um er að ræða yfir 10%
af heildarsölunni til Evrópuríkja.
Markaðurinn fyrir eldislax í Bretland
hefur verið í stöðugum vexti undanfarin
ár og ekki er útlit fyrir að slíkt breytist í
náinni framtíð. Íslensk laxeldisfyrirtæki
hafa fullan hug á að stækka hlutdeild
sína á breska markaðinum.
„Brexit felur í sér bæði áskoranir
og tækifæri fyrir okkur Íslendinga og
utanríkisþjónustan rær nú að því öllum
árum að tryggja hagsmuni Íslands við
þessar aðstæður,“ segir Guðlaugur Þór
Þórðarson utanríkisráðherra.
„Bretar eru meðal okkar nánustu
bandamanna og stærstu viðskiptaaðila.
Við viljum búa svo um hnútana að
hagsmuna þjóðarbúsins sé gætt, meðal
annars okkar stöðu sem aðildarríkis
EES, og samhliða því leitum við allra
leiða til að grípa þau tækifæri sem í
þessu kunna að felast,“ segir Guðlaugur
Þór Þórðarson utanríkisráðherra. „Við
horfum til þess að þegar Bretar fara að
semja um fríverslun á eigin spýtur þá

útkoman úr yfirstandandi Brexitsamningum milli Bretlands og ESB er í
óvissu en þeim á að vera lokið í október
á þessu ári. Fyrir utan markaðsmálin
þarf einnig að semja m.a.a um gagnkvæmar fiskveiðiheimildir milli
Bretlands og annarra ESB ríkja og flæði
starfsfólks hjá fiskvinnslu- og fiskeldisfyrirtækjum til og frá Bretlandi.
Samanlögð velta breskra fiskvinnslufyrirtækja er um 4,2 milljarðar punda
á ári og alls starfa um 14.000 manns
hjá þessum fyrirtækjum. Stórt hlutfalls
þessara starfsmanna koma frá ESB
ríkjum utan Bretlands.

Mikilvægur markaður í framtíðinni

Kristján Matthíasson forstjóri Arnarlax,
stærsta laxeldisfyrirtækis landsins, segir
að Bretland sé mikilvægur markaður
fyrir íslenskan eldislax í framtíðinni.
Sem stendur sendir Arnarlax hluta af
afurðum sínum til Bretlands.
„Markaðurinn í Bretlandi hentar okkur
ágætlega út af greiðum flutningum
þangað,“ segir Kristján í samtali við
Fiskeldisblaðið. „En sem stendur
flytjum við mun meira af afurðum
okkar til annarra Evrópulanda og til

„Brexit felur í sér bæði áskoranir og tækifæri fyrir
okkur Íslendinga og utanríkisþjónustan rær nú að því
öllum árum að tryggja hagsmuni Íslands við þessar
aðstæður.“
muni losna um mikla krafta sem við
viljum nýta. Ég hef talað fyrir þessum
sjónarmiðum við bresk stjórnvöld og
held að óhætt sé að segja að þeim er vel
tekið.“

Óvissa ríkir um málið

Fjallað var um málið á stórri ráðstefnu
Norska sjávarafurðaráðsins (NSC) í
London í síðasta mánuði. Yfir 200
manns sóttu ráðstefnuna þar á meðal
frá Noregi, Bretlandi, Frakklandi
og Rússlandi. Í umfjöllun erlendra
fréttamiðla, eins og FISHupdate og
Intrafish kemur fram að Norðmönnum
sé mjög umhugað um að forðast
biðstöðu eða flöskuháls á breskum
fiskmörkuðum í kjölfar Brexit með því
að gera samninga um óbreytt aðgengi
að þessum mörkuðum áður en Brexit
skellur á. Í þessum efnum njóta þeir fulls
stuðnings forráðamanna á fyrrgreindum
mörkuðum sem er umhugað um að ekki
komi til tolla eða annarra hindrana á
innflutningi á fiski frá öðrum þjóðum í
kjölfar Brexit.
Á ráðstefnunni kom m.a. fram að

Bandaríkjanna. Við höfum hinsvegar
mikinn áhuga á að auka við umsvifin
í Bretlandi enda vaxandi markaður
þar fyrir eldislax. Því er mikilvægt að
íslensk stjórnvöld haldi vel á spilunum
þegar kemur að Brexit og samningum í
kringum það mál.“
Á vefsíðu Hagstofunnar kemur fram að
Ísland flutti út eldislax fyrir 686 milljónir
kr. (fob-verð) á fyrstu 11 mánuðum
síðasta árs. Miklar sveiflur voru á
þessum útflutningi milli mánaða eða allt
frá engum í júlí og september og upp
í rúmar 200 milljónir kr. í nóvember.
Til Evrópu í heild var hinsvegar fluttur
eldislax frá Íslandi að verðmæti tæpir 6
milljarðar kr. á fyrrgreindu tímabili.

Fundað í Osló

Hvað aðgerðir íslenskra stjórnvalda
vegna Brexit varðar er skemmst
að minnast þess að Guðlaugur Þór
Þórðarson utanríkisráðherra átti
nýlega fundi í Osló með þarlendum
ráðherrum. Greint er frá þessu á
heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Þar
segir að á fundi sínum með Torbjørn

Kristján Matthíasson forstjóri Arnarlax.
Isaksen, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Noregs, tók Guðlaugur Þór upp
fríverslunarmál, ekki síst málefni
EFTA og samvinnu Íslands og Noregs.
Þá ræddu ráðherrarnir áhrif Brexit
á fríverslunarumhverfið og EFTA.
Guðlaugur Þór átti einnig fund með
Ine Eriksen Søreide, utanríkisráðherra
Noregs í þessari ferð.

Stærsta málið

Í svari utanríkisráðuneytisins við
fyrirspurn Fiskeldisblaðsins um málið
segir m.a.: „Útganga Bretlands úr ESB
(Brexit) er afar brýnt og umfangsmikið
verkefni fyrir íslenska stjórnsýslu og
snertir það öll ráðuneyti Stjórnarráðs
Íslands. Er hér um að ræða eitt
stærsta einstaka viðfangsefni á sviði
utanríkismála næstu misserin og hvað
bein áhrif þess á stjórnsýsluna varðar er
nærtækast að líkja viðfangsefnunum er
tengjast Brexit við framkvæmd EESsamningsins sem ratar inn á borð allra
ráðuneyta.
Brýnt er að halda áfram því frumkvæði
sem náðst hefur á undanförnum
mánuðum hvað varðar að tryggja sömu
eða betri viðskiptakjör við Bretland eftir
útgöngu Breta úr Evrópusambandinu.
Utanríkisráðherra og fulltrúar utanríkisþjónustunnar hafa, allt frá því niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu Breta um
útgöngu (Brexit) voru kunnar í júní 2016,
sýnt ríkt frumkvæði í samskiptum við
breska ráðamenn og bresku stjórnsýsluna með þessi stefnumið að leiðarljósi. Þá hefur ráðherra ítrekað hvatt til
þess að EFTA-ríkin búi sig sameiginlega
undir þær breytingar sem framundan
eru.“

Flókin staða í breskum stjórnmálum

Veik staða Theresu May forsætisráðherra
Bretlands hefur sett samningaviðræðurnar um Brexit í uppnám. Mikið
hefur verið deilt um hvort Brexit eigi
að vera „mjúkt“ eða „hart“ og skiptist
þingflokkur Íhaldsflokksins í tvær
fylkingar hvað það varðar. Nú hafa báðar
þessar fylkingar gert kröfu um að May
skýri betur sín sjónarmið um hvað hún
vill í þessum efnum. Annars er henni
hótað tillögu um vantraust á breska
þinginu. Í blaðinu The Guardian segir

nýlega að þeir þingmenn Íhaldsflokksins
sem aðhyllast hart Brexit séu í opinni
uppreisn gegn May. Þeir hörðu segja að
May stefni að Brino en ekki Brexit en
Brino stendur fyrir Brexit In Name Only.
Svo virðist sem May hafi ekki neina
haldbæra stefnu þegar kemur að Brexit.
Það vakti athygli að þegar May hitti
Angelu Merkel þýskalandskanslara
á Davos ráðstefunni nýlega urðu
orðaskipti þeirra að brandara þar sem
Merkel gerði lítið úr May. Merkel sagði
fréttamönnum að May hefði beðið hana
um að gera sér tilboð. Merkel svaraði
þvi til að… „það eruð þið sem eruð
að yfirgefa ESB, við þurfum ekki að
gera ykkur tilboð. Segju mér hvað þú
vilt?“ Þessu hafi May svarað með því
að endurtaka setninguna, „Gerðu mér
tilboð.“

Fylgjast grannt með

„Síðustu vikur og mánuði hefur utanríkisráðuneytið fylgst grannt með
þróun mála í viðræðum Breta og
ESB um bráðabirgðafyrirkomulag og
meginforsendur útgöngusamnings“,
segir í fyrrgreindu svari utanríkisráðuneytisins. Hefur ráðuneytið átt náið
samráð við bresk stjórnvöld, fulltrúa
framkvæmdastjórnar ESB og aðildarríkja
þess, auk virks samráðs við EES-EFTA
ríkin.
„Þannig hefur utanríkisráðuneytið
unnið eftir tvískiptri stefnu er varðar
málefni útgöngu Breta úr ESB. Annars
vegar að gæta þess að hagsmunir EESEFTA ríkjanna á innri markaðinum verði
ekki fyrir borð bornir í bráðabirgðasamkomulagi Breta og ESB sem gilda
mun eftir mars 2019. Hefur þó nokkurt
átak átt sér stað undanfarnar vikur í því
skyni að kynna sameiginlega afstöðu
EES-EFTA ríkjanna um að tryggja
aðkomu og hagsmuni okkar í tengslum
við útgöngusamninginn,“ segir í svarinu.
Utanríkisráðherra hefur reifað
stefnumið Íslands í þessa veru á fundum
sínum með Boris Johnson, utanríkisráðherra Bretlands, Michael Gove,
ráðherra umhverfismála, og Liam Fox,
utanríkisviðskiptaráðherra Bretlands. Þá
hafa embættismenn átt í stöðugu samtali
við bresku stjórnsýsluna um sömu mál.
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– mikilvæg atvinnugrein
Vistvæn matvælaframleiðsla

Fiskeldi nýtur velvildar alþjóðasamfélagsins sem vistvænt svar við aukinni
eftirspurn eftir próteinríkum matvælum
en FAO áætlar að við óbreytta eftirspurn
þurfi um 50 milljón tonnum (25%
aukningu) meira af mat úr hafinu næstu
30 ár og sú aukning verður að koma
frá fiskeldi því flestir fiskistofnar eru
þegar fullnýttir. Sama velvild gildir
um fiskeldisþjóðir, sem allar stefna að
aukinni framleiðslu. Ástæðan er ekki
síst góð fóðurnýting í samanburði við
annað eldi dýra, lítil auðlindanotkun,
ekki síst vatns og lítil og endurkræf
umhverfisáhrif fiskeldis. Þá liggur
fyrir að kolefnisfótspor fiskeldisafurða
er með því lægsta sem gerist í
matvælaframleiðslu, t.d. aðeins um
sjöundi hluti kolefnisfótspors nautakjöts.

Margir þekkja Evu Laufey sem hefur verið með marga
skemmtilega matreiðsluþætti í sjónvarpi. En hún er líka
öflugur matarbloggari og á vef hennar evalaufeykjaran.is
má finna margar girnilegar uppskriftir.
Lax í rjómasósu
500 – 600 g lax, beinhreinsaður
olía til steikingar + smá smjörklípa
1 1/2 dl smátt skorinn blaðlaukur
10 döðlur, mjúkar og smátt skornar
10 sólþurrkaðir tómatar, smátt skornir
1/2 tsk. timían
salt og nýmalaður pipar, magn eftir smekk
2 – 3 dl rjómi.

Atvinnuvegur í uppbyggingu

Aðferð:
1. Hitið ofninn í 180°C.
2. Hitið olíu á pönnu, skerið laxinn í jafn
stóra bita og steikið á hvorri hlið í tvær
mínútur. (byrjið á því að steikja laxinn á
roðhliðinni)
3. Kryddið laxinn með timían, salti og pipar.
Bætið vænni smjörklípu út á pönnuna rétt
í lokin.
4. Setjið laxinn í eldfast mót og byrjið að
undirbúa sósuna.
5. Skerið blaðlauk, döðlur og sólþurrkaða
tómata afar smátt og steikið upp úr olíu í
smá stund, hellið rjómanum saman við og
kryddið með salti og pipar. Leyfið sósunni
að malla svolítið og hellið henni yfir laxinn.
Setjið fiskréttinn inn í ofn við 180°C í 10
mínútur.
Berið fiskinn fram með glænýjum
kartöflum, nóg af smjöri og fersku salati!

Fullvinnsla á laxi getur
Losna við laxalús með
skapað 10.000 störf í Noregi gegndræpum dúk

sé tekið. Á vefsíðunni e24.no segir að
talsmenn sjávarútvegs í Noregi þurfi
að þrýsta betur á ESB að lækka tolla
á unnum eldislaxi. Ef slíkt gengur
ekki ættu Norðmenn að leggja meiri
áherslu á útflutning á fullunnum
eldislaxi til landa sem þeir hafi
fríverslunarsamninga við eins og t.d.
Kanda, Suður-Kóreu og Tyrklands.

Skoska laxeldisstöðin Scottish salmon
farm hefur fundið upp aðferð til að
losna við hina hvimleiði laxalús í
eldisstöðvum sínum. Notast er við dúk
af gegndræpu efni (permeable fabric)
sem umlykur sjókvíar stöðvarinnar.
Fjallað er um málið á vefsíðunni
FISHupdate. Þar segir að efnið hleypi
vatni og súrefni inn í kvíarnar en hindri
að lúsin komist með. Dúkurinn er
lagður frá yfirborði sjávar og niður á sex
metra dýpi en lúsin lifir helst nálægt
yfirborði sjávar.
Á vefsíðunni kemur fram að
Scottish salmon farm hafi sett dúkinn
í kringum sjókvíar sínar fyrir um níu
mánuðum síðan á eldisstöðvum sínum
á Setlandseyjum. Síðan þá hafi laxinn
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Lax í rjómasósu
með döðlum og
sólþurrkuðum tómötum

Sem stendur flytja Norðmenn út
um 83% af eldislaxi sínum óunninn.
Talið er að ef þessi lax væri fullunnin
innanlands gæti slík vinnsla skapað um
10.000 ný störf í landinu.
Þetta kemur fram á vefsíðunni e25.
no en upplýsingarnar byggja á nýjum
tölum frá norska sjávarafurðaráðinu.
Þar kemur m.a. fram að útflutingur
Norðmanna á hrávörum til ESB skapi
um 21.000 störf innan sambandsins,
þar af kemur nær helmingur vegna
fullvinnslu á eldislaxi.
Mikill munur er á tollum sem
Norðmenn borga annarsvegar fyrir
óunnin lax og fullunninn. Þannig
leggst aðeins 2% tollur á óunnin lax
en 20% tollur á reyktan lax svo dæmi
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þrifist sem aldrei fyrr í þessum kvíum.
Sökum þessa hefur Scottish salmon
farm ákveðið að kaupa dúk fyrir
rúmlega 100 milljónir kr. frá tveimur
skoskum framleiðendum. Ætlunin er að
setja hann upp á ellefu öðrum stöðum
þar sem fyrirtækið er með sjákvíar.

Fiskeldi hefur byggst hægt en örugglega
upp hér á landi á síðustu árum og
fiskeldisframleiðslan er enn lítil. Á þeim
takmörkuðu svæðum sem eldi frjórra
laxa er leyft, sem eru aðeins lítill hluti
strandlengjunnar og fjarri flestum
laxveiðiám, var laxaframleiðslan um 11
þúsund tonn í fyrra og gæti orðið um
14 - 15 þúsund tonn í ár, eða sem nemur
um 1% af fiskeldi Norðmanna og 15%
af framleiðslu Færeyinga. Samhliða
hefur eldi á regnbogasilungi minnkað
og verður væntanlega aðeins nokkur
hundruð tonn í ár. Bleikjueldi hefur
vaxið hægt og bítandi og verður um
5-6.000 tonn á þessu ári, en Ísland er
leiðandi á heimsvísu í bleikjueldi.
Nýlega voru gefin út leyfi sem
fela í sér aukna framleiðslu. Ljóst er
að sú aukning mun eiga sér stað á
nokkurra ára bili. Seiðaframleiðslugeta
fyrirtækjanna samsvarar nú um
25 þúsund tonna ársframleiðslu.
Framundan er því veruleg og tímafrek
fjárfesting í seiðastöðvum, sem tekur
nokkur ár og í framhaldinu í sjókvíum
og tilheyrandi búnaði. Til viðbótar
kemur uppbygging fullvinnslu afurða,
sem vænta má í framhaldi, en á
Íslandi er rík hefð og mikil þekking á
fullvinnslu fiskafurða.

Sjálfvirkni var orð
ársins 2017 hjá
Marel

-Intrafish ræðir við Sigurð
Ólason forstjóra Marel
Food

Mikið í húfi

Fiskeldið hefur þegar haft mikil
byggðaleg áhrif á þeim svæðum þar
sem það er stundað og skapað hundruð
starfa. Ef fiskeldisframleiðslan yrði í
samræmi við burðarþolsmat það sem
þegar hefur verið unnið má ætla að
útflutningsverðmæti yrði svipað og af
öllum þorskútflutningi – og er þá ótalin
verðmætasköpun sem fullvinnslu fylgir.
Ef framleiðslan yrði eins og áhættumat
Hafrannsóknarstofnunar kveður á um
yrði útflutningsverðmætið álíka og af
öllum uppsjávarfiskinum sem fluttur
er út frá Íslandi. Atvinnusköpun næmi
fjórum til sjö þúsund ársverkum, að
mati Byggðastofnunar og augljóst
að byggðaáhrifin verða afar jákvæð,
sérstaklega á þeim dreifbýlu svæðum
sem hafa verið í vörn.

Langtímaverkefni

Það er ljóst að fiskeldi er komið
til að vera á Íslandi þótt enn sé
uppbyggingin hæg, enda er það stefna
bæði stjórnvalda, bæði á héraðs- og
landsvísu, sem og atvinnugreinarinnar
sjálfrar og stoðgreina hennar að fiskeldi
verði einn af undirstöðuatvinnuvegum
landsins, eins og í nágrannalöndunum.
Stefnumótun stjórnvalda byggir á bestu
fáanlegri þekkingu og vísindum. Það er
sameiginleg stefna að fiskeldi á Íslandi
eigi að byggjast upp á þessum grundvelli
bestu fáanlegu þekkingar og vísinda,

þ.m.t. burðarþolsmati og áhættumati,
ásamt reynslu og stefnu nágrannaþjóða.

Strangar kröfur og skýrar

Fiskeldi er langtímaverkefni og því
mikilvægt að laga – og reglugerðarammi
sé skýr, skilvirkni ráði við afgreiðslu
leyfisumsókna og að starfsumhverfið
sé fyrirsjáanlegt til framtíðar. Fiskeldi
krefst mikils fjármagns og fjárbinding,
áður en tekjur fara að skila sér, telst í
mörgum árum á uppbyggingarskeiði
eldisfyrirtækjanna.
Fiskeldisfyrirtækin lúta ströngum
reglum um leyfisveitingar, útbúnað,
eftirlit og vöktun. Kvíarnar uppfylla
norska staðalinn NS 9415:2007 sem
reynsla frá Noregi sannar að hefur
reynst vel, eins og tölur um þróun
slysasleppinga sýna ótvírætt.
Áhættumat Hafrannsóknastofunar
„gerir almennt ráð fyrir litlum áhrifum
á náttúrulega stofna fyrir utan nokkrar
ár.“ (Laugardalsá, Hvannadalsá/
Langadalsá og Breiðdalsá). Undir
þetta er tekið í stefnumótunarskýrslu
sem unnin var í fyrra, en að henni
áttu aðild fulltrúar Sjávarútvegsog Landbúnaðarráðneytis,
Umhverfisráðuneytis, Landssambands
Fiskeldisstöðva og Landssambands
Veiðifélaga. Þetta ætti að auðvelda
almenna sátt um uppbyggingu fiskeldis
á þeim takmörkuðu svæðum sem
reglugerð frá árinu 2004 heimilar.

Sigurður Ólason forstjóri Marel Food
segir að sjálfvirkni hafi verið orð ársins
2017 hvað varðar þróun á vinnslulínum
fyrir eldislax. "Við erum við upphaf
nýrrar iðnbyltingar, Iðnaður 4.0
og Big Data munu gegna verulega
auknu hlutverki í þróun á nýjum
vinnslulínum," segir Sigurður í samtali
við vefsíðuna Intrafish. "Gerfigreind er
mikilvægur þáttur og þróun á nýjum
vörum gengur mun hraðar en áður."
Sigurður var einn af mörgum
forstjórum fyrirtækja, er vinna á sviði
sjávarafurða, sem Intrafish bað um að
meta stöðuna á árinu 2017 og hvað árið
í ár bæri í skauti sér.
Hvað eldislaxinn varðar bendir
Sigurður á að í lok síðasta árs hafi fyrsta
fullkomnlega sjálfvirka vinnslulínan,
frá Marel, verið tekin í notkun í Kína
þ.e. hjá He Cheng Food Co. Slíkar
vinnslulínur frá Marel eru þegar í
notkun hjá laxeldisfyrirtækjum í
Noregi.
Hvað sjálfvirknina varðar segir
Sigurður að drifkrafturinn að baki
henni sé að hluta minnkandi framboð
á vinnuafli, einkum í Evrópu og
Bandaríkjunum.. Sigurður bendir á að
Iðnaður 4.0 og Big Data séu það sem
hafi drifið Marel áfram frá upphafi.
"Við fögnum því þessum nýju tímum og
erum staðráðnir í að vera frumkvöðlar
hvað varðar sköpun á kerfum og
lausnum sem leiða til þess að matvæli
séu framleidd á ódýran og sjálfbæran
hátt," segir Sigurður.

Annað metár ólíklegt í norsku laxeldi
Renate Larsen forstjóri Norska
sjávarafurðaráðsins segir að norsk
sjávarafurðafyrirtæki geti ekki búist
við öðru metári í ár svipað og gerðist
á síðasta ári. Methagnaður síðasta árs
var einkum drifinn áfram af góðu gengi
laxeldisgeirnas í Noregi. Verðmæti
útfluttra sjávarafurða í heild nam
95,5 milljörðum nkr. á síðasta ári og
jókst um 7% milli ára. Hlutur eldislax í
dæminu nam um 68%.
Larsen lét þessi orð falla í ræðu á
Sjömatsdagene ráðstefnunni í Hell í
Noregi seinnipartinn í janúar. Hún
sagði að verulegar breytingar þyrftu að
verða á eldislaxmörkuðum Noregs til

að ná sama árangri og í fyrra.
Nú þegar er verið að opna
Kínamarkaðinn að fullu fyrir
innflutning á norskum eldislaxi og
það eitt og sér er talið hækka verðið
um 1,5 nkr. per kíló. "Það sem gæti
breytt stöðunni er markaðurinn í
Rússlandi," segir Larsen. Sá markaður
lokaðist alveg fyrir norskan eldislax
þegar Rússar lokuðu fyrir innflutning
frá mörgum vestrænum ríkjum þar
með talið Noregi. Ísland fór ekki
varhluta af þessum refisaðgerðum
Rússa sem lokuðu makrílmarkaðinum
fyrir okkur. Einhverjar vonir standa
til að Rússlandsmarkaðurinn opnist

síðsumars og það gæti hækkað verðið
á eldislaxinum um 6 nkr. á kíló. Þá
væri verðið að nálgast meðalverðið í
fyrra sem nam um 60 nkr. á kíló eða
tæplega 800 kr. Larsen er þó ekki
bjarsýn á slíkt og segir að mikilvægt sé
fyrir Norðmenn að leita nýrra markaða
fyrir eldislax sinn.
Það sem vekur þó meiri áhyggjur er
að heimafyrir hafa Norðmenn dregið
úr neyslu sinni á sjávarafurðum um
15% á allra síðustu árum. Larsen segir
að stjórnvöld vinni að áætlun um
að snúa þessari þróun við og auka
neysluna um 20% fram til 2021.

Fiskeldi á lista
Creditinfo
Tvö fiskeldisfyrirtæki er að finna á
lista Creditinfo yfir „Framúrskarandi
fyrirtæki“ en alls eru 868 fyrirtæki
á þessum lista í ár. Fyrirtækin sem
hér um ræðir eru Íslandsbleikja ehf
(nr. 245) og Ice Fish ehf. eða Fiskeldi
Austfjarða (nr. 598).
Athygli vekur að eiginfjárhlutfall
þessara tveggja fyrirtækja er með því
hæsta sem gengur og gerist á listanum.
Hjá Íslandsbleikju er hlutfallið 73,7% og
hjá Ice Fish er það 68,8%.

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn er viðkvæmur
og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er
þannig hannaður að hann
viðheldur ferskleika laxins
lengur en sambærilegar umbúðir.
Kostir kassans eru eftirtaldir:
Aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum.
Fiskurinn raðast betur innan kassa.
Meira rými er fyrir ís eða kælimottur.

Rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol.
Stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin.
Vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður.
Betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti.

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

einangrun – umbúðir
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