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Samkvæmt greiningu Íslandsbanka hefur
fiskeldi á heimsvísu vaxið hratt síðastliðna
áratugi og framleiðsla nánast sexfaldast
á árunum 1990-2015. Til samanburðar
hafa fiskveiðar aukist um 12% yfir sama
tímabil. OECD spáir því að á árinu 2021
verði fiskeldi orðið stærra en fiskveiðar
á heimsvísu og að það muni vaxa um
34% næstu 10 árin. Yfir sama tíma munu
veiðar nánast standa í stað að mati
stofnunarinnar.

Á árinu 2015 var Asía með um 89% af
fiskeldi á heimsvísu eða sem nemur 67
milljónum tonna. Á eftir Asíu kemur svo
Ameríka (4%), Evrópa (4%) og Afríka
(2%). Kína er langstærst fiskeldisþjóða
í heiminum með um 62% hlutdeild í
fiskeldi á heimsvísu. Norðmenn eru
stærstir í fiskeldi í Evrópu með um 45%
hlutdeild. Ísland situr í 25. sæti á meðal
fiskeldisþjóða í Evrópu með 8 þús. tonn
eða um 0,3% af heildarfiskeldi álfunnar.

Fiskeldi á Íslandi hefur ekki vaxið jafn ört
og í nálægum ríkjum síðastliðna áratugi og
hafa veiðar verið mun stærri en fiskeldi.
Til að mynda var landaður afli um 99%
af samtölu heildarafla og framleiðslu
eldisfisks á árinu 2015. Útbreiðsla
sjúkdóma og umhverfisaðstæður, líkt og
lágt hitastig sjávar, hefur reynst óþægur
ljár í þúfu fiskeldis á Íslandi. Gögn
Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna
(FAO) setja Ísland í 76. sæti yfir stærstu
fiskeldisþjóðir heims og var fiskeldi á
Ísland á árinu 2015 um 0,01% af fiskeldi á
heimsvísu.

8.290 tonn af eldisfisk voru framleidd
á Íslandi árið 2015 sem er um 1% minna
en árið áður. Mest var framleitt af bleikju
eða um 3.937 tonn sem er aukning um
466 tonn á milli ára. Um 3.260 tonn voru
framleidd af laxi eða um 705 tonnum
minna en árið á undan. Þá voru 728 tonn
framleidd af regnbogasilungi og um 74
tonn af þorski.

Þrátt fyrir lítillegan samdrátt í framleiðslu
á síðasta ári jókst útflutningur á eldisfisk
milli ára en útflutningur nam um 67% af
heildarframleiðslu eldisfisks á því ári. Á
árinu 2015 var útflutningsverðmæti um
7 ma.kr. sem er 1,5 ma.kr. (27%) meira
en á árinu 2014 m.v. fast verðlag. Skýrist
þessi aukning að mestu leyti af auknu
útflutningsverðmæti lax og silungs en
útflutningsverðmæti þessara tegunda jókst
um tæpan 1,4 ma.kr. eða um 25%.

Ef horft er fram á veginn þá ríkir
mikil bjartsýni í fiskeldi þessa dagana
og áætlanir um uppbyggingu eru
metnaðarfullar. Útgefin leyfi til framleiðslu
fiskeldis eru mest á Vestfjörðum og
Vesturlandi en þar eru leyfi fyrir 21.698
tonna ársframleiðslu. Hafa rekstrarleyfi
til framleiðslu fiskeldis stækkað um
2.320 tonn frá árinu 2014. Í ljósi þess að
fiskveiðar munu ekki aukast til muna á
næstu árum þá eru mikil tækifæri fyrir
Ísland fólgin í fiskeldi. Segir á heimasíðu
Íslandsbanka.

Lítið laxeldi á Íslandi
en jákvæð þróun

-miklar sveiflur á verðinu á heimsmarkaði

F

ramleiðsla á eldislaxi vex
hraðast á Íslandi af öllum
þjóðum heimsins. Framleiðslan
hér á landi er þó mjög lítil í
samanburði við nágrannaþjóðir okkar
og þá sérstaklega Noreg, Færeyjar,
Írland og Skotland. Á milli áranna 2016
og 2017 jókst framleiðslan á Íslandi um
34,8% og nam 11.265 tonnum á árinu
2017. Næst á eftir kemur Skotland með
framleiðsluaukningu upp á 10,7% og
síðan Írland með aukningu upp á 9,2%.
Noregur, sem er stærsti framleiðandi
heimsins í eldislaxi, var með aukningu
upp á 3,1%.
Gert er ráð fyrir að töluverður vöxtur
verði áfram í framleiðslu á eldislaxi á
Íslandi. Eins og áður hefur komið fram
í Fiskeldisblaðinu hefur framleiðslan í
ár aukist verulega miðað við sama tíma
í fyrra. Raunar stefnir í að í ár verði
framleitt hátt í 20.000 tonn af eldislaxi
hérlendis.

Framleiðsluland

2017

2016

Noregur

1.087.000

1.054.000

3,1%

Skotland

156.900

141.700

10,7%

Færeyjar

70.900

69.600

1,9%

Írland

15.500

14.200

9,2%

Ísland

11.265

8.420

34,8%

1.341.565

1.287.820

4,2%

Chile

521.200

454.000

14,8%

Norður-Ameríka

145.500

151.700

-4,1%

Ameríka samtals

666.700

605.600

10,1%

Ástralía

54.900

45.800

19,9%

Önnur lönd

21.600

18.500

16,8%

2.084.765

1.957.720

6,5%

Evrópa samtals

Samtals

Breyting í %

Allar tölur eru í þúsundum tonna.

Miklar sveiflur á verðinu

Miklar sveiflur hafa verið í verði á
eldislaxi á heimsmarkaði á undan-

Laxeldi skapar 132.600 störf í strandbyggðum
Laxeldi skapar nú 132.600 störf í strandbyggðum um allan heim. Samanlagt framleiða
þessar laxeldisstöðvar 17,5 milljarða máltíða á ári.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá ISFA, alþjóðasamtökum laxeldisþjóða. Í heildina er
þetta aukning um 3 milljarða máltíða og 12.000 starfa á undanförnum þremur árum.
Í skýrslunni segir einnig að verðmæti framleiðslunnar á heimsvísu nemi nú rúmlega 15
milljörðum dollara, eða nær 1.600 milljörðum kr., og hefur hún aukist um 5 milljarða
dollara á síðustu þremur árum. Árleg framleiðsla á eldislaxi nemur nú um 2,5 milljónum
tonna. Trond Davidsen, forseti ISAF, segir að án vafa sé framleiðsla á eldislaxi stöðugt að
verða mikilvægari í fæðuöflun jarðarbúa.

förnum vikum. Verðið fór hæst í rúmar
80 nkr./kg um miðjan maímánuð en
lækkaði síðan um nær 25% á þremur
vikum eða niður í rúmar 60 nkr./kg.
Síðan hækkaði það aftur um tíma upp
í rúmar 65 nkr./kg. Um þessar mundir
er verðið aftur komið niður í rúmar 60
nkr./kg samkvæmt vefsíðunni fishpool.
eu. Ástæðan fyrir þessum verðsveiflum
er einkum aukin
framleiðsla hjá
„Á milli
Norðmönnum,
áranna 2016
en hún jókst t.d.
um rúm 6% í maí
og 2017 jókst
miðað við sama
framleiðslan
mánuð í fyrra.
Framvirk
á Íslandi um
verð á fishpool.
34,8%“
eu sýna að
markaðurinn
reiknar með að verðið muni lækka
stöðugt fram á haust og muni ná botni
í september í tæpum 57 nkr./kg. Eftir
það hækkaði verðið hratt fram að
áramótum.

Desember 2018

fiskeldisblaðið

3

ENNEMM / SÍA / NM83268

Ferskt alla leið

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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söguhornið

leiðari

Aðeins aukinn
útflutningur getur
bætt lífskjörin

Fiskeldi í blóma
þegar Cook
skipherra kom
til Hawaii
Þegar landkönnuðurinn þekkti James
Cook skipherra kom til Hawaii-eyja
fyrstur hvítra manna, var þar fiskeldi
í miklum blóma og hafði verið um
langan tíma. Áætlað er að þegar Cook
skipherra steig á land á eyjunum árið
1778 voru þar a.m.k. 300 fiskitjarnir
sem framleiddu um 900 tonn af
eldisfiski árlega.
Fiskitjarnirnar voru byggðar
upp á grunnsævi í kóralrifum
næst landi og umkringdar með
hraunsteinum. Yfirleitt voru þær
í mynni ferskvatnslækja þannig
að þeir sem sáu um þær gátu veitt
ýmsum næringarefnum úr lækjunum
í tjarnirnar og aukið þannig vöxt
þörunga og annars gróðurs í þeim og
þar með aukið vöxt fiskanna sem aldir
voru í tjörnunum. Ein helsta tegundin
sem alin var upp í þessum tjörnum
voru marlaxar (mullets).
Eins og kunnugt er í sögunni lifði
Cook skipherra ekki af heimsókn sína
til Hawaii þar sem innfæddir drápu
hann. Fiskitjarnirnar á eyjunum hafa
hinsvegar gengið í endurnýjun lífdaga
því á síðustu árum hafa nokkrar þeirra
verið færðar í upprunalegt horf.

F

lest hefur gengið okkur
Íslendingum í haginn síðustu
árin. Hagkerfið okkar er
verulega stærra en það var
á velmektarárunum fyrir hrun.
Hagvöxtur sló flest met og var 7,5
prósent árið 2016. Lífskjörin hafa
batnað meira hér á landi en þekkist í
þeim löndum sem við berum okkur
saman við. Kaupmátturinn er rúmlega
30 prósent betri en árið 2013.
Þetta er ekki sjálfsagt mál.
Á hinu rómaða evrusvæði eru
efnahagsumsvifin lítið eitt hærri
en árið 2008; þjóðarframleiðslan
einungis aukist um 3 prósent. Með
öðrum orðum: Á meðan það sem er
til skiptanna er miklu meira hér á
landi en fyrir hrun, er það svipað í
evruheiminum.

Þurfum við engar áhyggjur að hafa?

En þurfum við þá engar áhyggjur að
hafa? Mun þessi þróun halda áfram?
Það verður mikið vandaverk að tryggja
að þjóðarkakan stækki og lífskjörin haldi
áfram að batna.
Við getum auðvitað reynt að fara
gamalkunna leið. Slá lán á kostnað
komandi kynslóða, halda þannig uppi
umsvifum, hagvexti og hækka laun. Sú
leið er skammgóður vermir og hefnir sín
þegar fram í sækir. Sú ein leið er fær til
framtíðar að tryggja vöxt efnhagslífsins;
stækka þjóðarkökuna með auknum
útflutningi.

Aukinn útflutningur bætir lífskjörin

Eigi íslenska efnahagslífið að vaxa áfram
á sama hraða og að meðaltali síðustu
áratugi, og útflutningsgreinar að halda
sínu vægi í verðmætasköpuninni, þarf
útflutningsverðmæti að vaxa um 1.000
milljarða á næstu 20 árum. Það gerir um

50 milljarða á ári eða 1 milljarð á viku.
Af þessu leiðir að við þurfum mjög á því
að halda að auka útflutningsverðmæti
okkar og fjölga stoðum útflutningsins til
þess að bæta lífskjörin.
Fiskeldið getur orðið mikilvægur
þáttur í þeirri vegferð og hefur allar
forsendur til þess. Á þessu ári er áætlað
að laxeldisframleiðslan ein og sér hér á
landi geti numið um 12 til 15 milljörðum
og á næsta ári nálægt 23 milljörðum
króna. Er þá ótalin framleiðsla á
öðrum tegundum, svo sem bleikju,
regnbogasilungi, senegalflúru og
hrognkelsaseiðum.
Þetta skiptir ekki síst miklu máli núna
í ljósi þess að útflutningsverðmæti
sjávarútvegs minnkaði á síðasta
ári og horfur virðast á að vöxtur
ferðaþjónustunnar fari minnkandi.
Við eigum því í rauninni
bara einn kost í stöðunni. Auka
útflutningsframleiðsluna. Öðruvísi
getum við ekki bætt lífskjörin til
nokkurrar framtíðar.

Alls staðar stefnt að auknu fiskeldi

Það er ekki tilviljun að öll þau lönd
sem geta komið við fiskeldi, stefna að
aukningu þess. Það á við um Noreg,
Írland, Skotland, Færeyjar, Bandaríkin,
Kanada. Hið mikla Evrópusamband
ætlar að beita skattalegum og
efnhagslegum hvötum, auk
ríkisstyrkjum, til þess að auka hjá sér
fiskeldið. Þessi lönd og ríkjasambönd
gera sér nefnilega grein fyrir því eina
leiðin fram á veginn í efnahagslegu tilliti
liggur í gegn um aukinn útflutning og
þar getur fiskeldið skipt verulegu máli.

Meiri útflutningsverðmæti

Það á ekki síst við á Íslandi. Ætla
má að innan ekki margra ára verði

útflutningsverðmæti laxeldis héðan
orðið meira en alls uppsjávarfisks;
loðnu, síldar, kolmunna og makríls.
Það munar sannarlega um minna.
Það sjáum við einfaldlega með því að
skoða efnahagsleg og byggðaleg áhrif
uppsjávarveiða og vinnslu hér á landi.
Engum dyti í hug að gera lítið úr áhrifum
uppsjávarframleiðslunnar. Sama er að
segja um fiskeldið. Það er því komið
til að vera, eins og stjórnvöld hafa
margsinnis áréttað.

Eigum engan annan kost

Í þágu áframhaldandi efnahagslegrar
velgengni og til að tryggja betri lífskjör,
eigum við engan annan kost en að efla
útflutningsframleiðsluna okkar á sem
flestum sviðum. Fiskeldi hér á landi
getur orðið stór þáttur í þeirri fyrirætlan
okkar.
Einar K. Guðfinnsson, formaður
stjórnar Landssambands fiskeldisstöðva

Útgefandi Fiskeldisblaðsins er Fjölmiðlun ráðgjöf ehf. í samstarfi við Landssamband Fiskeldisstöðva.
Ritstjóri: Freyr Gylfason freyr@fjolmidlun.is | Blaðamaður: Friðrik Indriðason fridrik@fjolmidlun.is | Útlitshönnun og umbrot: Tryggvi Ólafsson | Forsíðumynd: Kristján Ingimarsson . Fiskeldisblaðið
er prentað í 7.000 eintökum. Nýjar fréttir og greinar á www.fiskeldisbladid.is

Furðufréttin

Dularfullt „sjávarskrímsli“ í Queensland
Nýlega rak á land það sem kallað er
dularfullt „sjávarskrímsli“ við bæinn
Bundaberg í Queensland í Ástralíu. Eftir
að þetta „skrímsli“ fannst á ströndinni
við Bundaberg og myndir af því fóru
að berast um netið fór í gang mikil
umræða í netheimum um hvaða fiskur
eða dýr væri að ræða. Sumir vildu
meina að um Coelacanth væri að ræða
en sá fiskur var talinn löngu údauður
þar til eintak af honum fannst árið 1938.
Það voru hjónin John og Riley
Lindholm sem fundu „skrímslið“ en
það reyndist vera nær tveggja metra

langt og yfir 160 kg að þyngd. John,
sem unnið hefur við fiskveiðar alla sína
tíð, segir að hann hafi aldrei rekist á
neitt þessu líkt á ferlinum. „Þetta er
óvenjulegasti hlutur sem ég hef séð á
ævinni,“ segir John.
Yfirvöld í Queensland hafa rannsakað
„skrímslið“ og þau telja helst að um
tegundina Queensland grober sér að
ræða en bæta því við að ástandið á
hræinu hafi gert greiningu á því erfiða.
Þá sé ekkert hægt að segja til um
hvernig „skrímslinu“ skolaði á land né
úr hverju það drapst.

Líklegast þykir að þetta
ferlíki sé af tegundinni
Queensland grober.
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Engin skítahrúga hjá sjókvíaeldi

Í

opinberri umræðu í fjölmiðlum
um laxeldi í sjó hefur verð látið
að því liggja að fóðurleifar og
skítur safnist upp stjórnlaust undir
sjókvíum og að það stefni í meiriháttar
hrun á lífríki íslenskra fjarða.
Að sjálfsögðu er reynt að skýra málin
jafnóðum, útskýra einstök atriði og
benda á hvernig stöðug vöktun og
stýring kemur í veg fyrir varanleg
vandamál, en það er eins og þessar
skýringar komist ekki til skila og oft er
látið eins og þær séu ekki handbærar.
Í ljósi þessarar stöðu óskaði Laxar
fiskeldi eftir því að RORUM gerði stutta
greinargerð sem auðvelt væri að vitna í
varðandi meginþætti málsins.
Sjókvíaeldi á laxi er landbúnaður
eins og annað fiskeldi á landi eða í
sjó. Landbúnaður er nauðsynlegur
til að sjá mannkyni fyrir fæðu og
fleiri nauðþurftum en hefur að
sjálfsögðu áhrif á umhverfið, bæði
skammtímaáhrif og varanleg áhrif.
Mismunandi tegundir landbúnaðar
hafa mismikil áhrif. Þannig hefur
sauðfjárrækt haft gríðarmikil áhrif
á íslenskt gróðurlendi og skógrækt
er að umbreyta stórum hluta
landsins. Kartöflurækt er mjög
áberandi í kartöfluræktarhéruðum
eins og Þykkvabæ og Hornafirði og
gróðurhús setja svip á umhverfið í
ylræktarhéruðum.
Eins og frá öðrum landbúnaði,
svo sem mjólkurframleiðslu þar sem
fjóshaugurinn er sjálfsagður hlutur,
kemur lífrænn úrgangur frá fiskeldi og
er sá úrgangur aðallega skítur. Þar sem
mikið er af fiski í kvíum kemur mikið
magn af lífrænum úrgangi, sem getur
haft umtalsverð áhrif á umhverfið.
Til þess að lágmarka þessi áhrif og
gera þau ásættanleg og fiskeldið
sjálfbært er byrjað að huga að þessu
strax við skipulag fiskeldisins og mat á
umhverfisáhrifum.
Hér á árum áður þegar fiskeldi í
sjókvíum var að byrja var vannýtt fóður
mikið vandamál, bæði umhverfislega
og rekstrarlega. Síðan hefur verið unnið
í þessu máli og nú er fóður sem fellur
til botns við fiskeldiskvíar hverfandi. Í
kvíunum eru myndavélar þar sem fylgst
er með hvernig fiskurinn tekur fóður
og þegar hann gerir það ekki er hætt að
gefa.
Þó að fóðurnýting sé góð kemur
úrgangur frá fiskunum sjálfum rétt eins
og öðrum húsdýrum. Hluti af þessum
úrgangi dreifist í vatnsbolnum, það er
sjónum á milli botns og yfirborðs, og
eitthvað leysist upp og eykur magn
næringarefna eins og niturs og fosfórs,

en meirihluti úrgangsins fellur til botns í
næsta nágrenni sjókvíanna.
Áður en fyrirtæki hefja undirbúning
að fiskeldi á einhverju svæði,
eins og t.d. einum firði, verður
Hafrannsóknastofnun að gera
burðarþolsmat og ákveða hversu mikið
fiskeldi má vera á svæðinu að hámarki.
Þetta mat er byggt á mælingum á
straumi og fleiri umhverfisþáttum og
getur tekið töluverðan tíma.
Liggi burðarþolsmat fyrir er hægt að
byrja undirbúning fiskeldis og hefja mat
á umhverfisáhrifum. Það ferli byrjar
með því að væntanlegt fiskeldisfyrirtæki
leggur fram tillögu að matsáætlun, þar
sem gert er grein fyrir þeim rannsóknum
sem nauðsynlegt er að gera áður en
leyfi til fiskeldis verður gefið. Þegar
matsáætlun hefur verið samþykkt af
Skipulagsstofnun eru nauðsynlegar
rannsóknir framkvæmdar og gert grein
fyrir þeim og fyrirliggjandi upplýsingum
í frummatsskýrslu, sem eftir ítarlega
umfjöllun Skipulagsstofnunar endar í
samþykktri matsskýrslu.
Bæði Tillaga að matsáætlun og
Frummatsskýrsla eru sendar mörgum
stofnunum til umsagnar, þar á meðal
Umhverfisstofnun, Matvælastofnun,
Hafrannsóknarstofnun og Fiskistofu,
en einnig sveitarfélögum. Almenningi
og hagsmunaaðilum er líka gert kleift
að koma að athugasemdum og tillögum
bæði við Tillögu að matsáætlun og
frummatsskýrslu.
Strax við mat á umhverfisáhrifum
sjókvíaeldis er þess krafist að ítarlega sé
gert grein fyrir hugsanlegum áhrifum
af lífrænum úrgangi og hugsanlegri
uppsöfnun. Sjókvíaeldi er ekki leyft á
ákveðnu svæði nema að varanleg áhrif
séu talin ásættanleg. Tekið er mið af því
í fyrsta lagi að ekki sé sjaldgæft eða á
annan hátt sérstakt lífríki á botninum
sem verði fyrir skaða og í öðru lagi
að ekki verði varanleg uppsöfnun
á lífrænum efnum sem geti valdið
óafturkræfum skaða á samfélögum dýra
á botninum.
Þegar úrskurðað hefur verið um mat
á umhverfisáhrifum þannig að fiskeldi
sé leyfilegt á ákveðnu svæði, er sótt
um rekstrarleyfi hjá Matvælastofnun
(MAST). Í rekstrarleyfi MAST eru
ákvæði um að fiskeldiskvíar og
annar búnaður standist staðalinn NS
9415.E:209.
Jafnframt er sótt um starfsleyfi hjá
Umhverfisstofnun (UST). Í starfsleyfi
Umhverfisstofnunar er gerð krafa
um vöktunaráætlun, þar sem gert
er grein fyrir nauðsynlegri vöktun
á ástandi botnsins, bæði ástandi

Þorleifur Eiríksson.

Guðmundur Viðar Helgason.

botndýrasamfélaga og hugsanlegri
uppsöfnun efna í botnseti, þ.e. leir
sem safnast hefur upp á botninum í
áranna rás. Til dæmis er heildarmagn
lífræns kolefnis (TOC) í botnseti
mælikvarði á uppsöfnun lífrænna leifa.
Einnig er nauðsynlegt að fylgjast með
aukningu næringarefna í vatnsfasanum.
Þessi vöktunaráætlun þarf að vera í
samræmi við staðalinn IS0 12878:2012.
Umhverfistofnun fylgist með því að
ákvæðum starfsleyfisins sé fylgt og
gefur út eftirlitsskýrslur.
Þegar búið er að ákveða nákvæmlega
staðsetningu kvía, en áður en nokkur
fiskur er látinn í þær er nauðsynlegt að
taka viðmiðunarsýni, bæði úr botnseti
og sjónum í nágrenni kvíanna.
Tekin eru sýni af botnseti á þremur
sýnatökustöðvum og einni til
viðmiðunar. Bæði eru tekin sýni til að
skoða samfélög botndýra og einnig
vegna uppsöfnunar efna. Venjulega er
greint heildarkolefni (TOC) í botnseti til
að kanna uppsöfnun á lífrænum efnum.
Einnig er tekið vatnssýni á einni
stöð og annarri til viðmiðunar. Úr
vatnssýnum er greint heildarmagn
niturs (köfnunarefnis) og fosfórs, sem
eru mikilvæg áburðarefni og geta
stuðlað að þörungablóma.
Vöktunarskýrslum er skilað til
Umhverfisstofnunar þar sem þær eru
opinberar á vefsíðu stofnunarinnar.
Það er vitað að skíturinn safnast mest
í næsta nágrenni kvíanna. Skíturinn
eyðist ekki jafnóðum þegar mikið er
af fiski í kvíum, en sé svæðið hvílt
eftir að slátrun er lokið eyðist lífræni
úrgangurinn. Uppsafnaður lífrænn
úrgangur er brotinn niður af lífverum
í setinu. Í efsta lagi setsins eru dýr sem
nýta sér þetta lífræna efni og þar eru
fremstir burstaormar af mismunandi
tegundum, sem fjölgar oft mikið, t.d.
Capitella capitata af ættinni Capetllidae
og Malacoceros fuliginosus af ættinni

Spionidae. Þetta eru líka tegundir
sem eru notaðar sem vísitegundir á
uppsöfnun lífrænna efna, en þegar
haugurinn minnkar fækkar þeim aftur. Í
efsta laginu eru líka loftháðar bakteríur
sem halda áfram að brjóta niður lífræna
efnið, þegar dýrin skila því af sér.
Eftir því sem þetta lag verður
þykkra minnkar súrefnið neðst í
laginu og hverfur að lokum alveg og
þá verður rotnun bara af völdum
loftóháðra baktería og þær mynda t.d.
brennisteinsvetni (H2S), sem er eitrað.
Talað er um að svæðið sé í hvíld og
tíminn sem það tekur úrganginn að
eyðast er kallaður hvíldarími. Þessi tími
lengist eftir því sem lífræni úrgangurinn
er meiri og hverfi súrefnið lengir það
tímann, en að lokum eyðist haugurinn.
Áður en ný kynslóð fisks er sett í
kvíarnar eru tekin sýni og ekki er leyft
að setja fisk út eftir slátrun úr kvíum
nema að sýni tekin við vöktunina
standist viðmið.
Stundum eru einnig notaðir
vottunarstaðlar til viðmiðunar, þar
sem farið er fram á önnur og strangari
skilyrði en í ISO staðlinum.
Það er auðvitað fjarri sanni eins
og ýjað hefur verið að í opinberri
umræðu undanfarið að við sjókvíaeldi
sé skítur og annar úrgangur látinn
hlaðast upp undir kvíunum óhindrað.
Það rétta er, eins og gert hefur verið
grein fyrir hér á undan, að fylgst er
nákvæmlega með lífrænum úrgangi frá
sjókvíaeldi og tryggt er með nákvæmri
langtímavöktun að sá úrgangur safnist
ekki upp heldur að hann eyðist og
að umhverfi kvía sé í samræmi við
viðurkennda staðla.
Þorleifur Eiríksson og Guðmundur
Víðir Helgason eru dýrafræðingar
og verkefnastjórar hjá Rorum
ehf rannsóknum og ráðgjöf í
umhverfismálum.
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Mikilvæg starfsemi StofnFisks á Íslandi í laxeldismálum:

Byrjaði sem ríkisfyrirtæki
en veltir nú milljörðrum
„Einbeitum okkur að því að auka vaxtarhraða laxa og
stytta um leið eldistímann,“ segir dr. Jónas Jónasson
forstjóri StofnFisks.

S

tofnFiskur komst í fréttirnar
í vor þegar fyrirtækið kynnti
rannsóknir í samstarfi við
Háskóla Íslands tengdar
laxeldi. Við sama tækifæri var
ýtt af stað verkefni sem ber yfirskriftina
„Stjórn á kynþroska hjá eldislaxi“ sem
verður fjármagnað af Umhverfissjóði
Sjókvíaeldis. Verkefnið mun taka þrjú
ár og mun skapa tvær nýjar stöður við
Háskóla Íslands.
Í tilkynningu sem send var fjölmiðlum segir m.a. að… „Hugsanleg
umhverfisáhætta af laxeldi er vaxandi
áhyggjuefni á Íslandi vegna hættunnar
að eldislaxar hrygni með villtum
íslenskum laxastofnum. Vísindamenn
Háskólans og StofnFisks munu í
sameiningu kanna möguleika á framleiðslu á ófrjóum eldislaxi…“
Dr. Jónas Jónasson forstjóri StofnFisks
segir að varðandi rannsóknir sem
nú fara í gang í samstarfi við Háskóla
Íslands sé markmiðið tvíþætt, annars
vegar að skaffa eldinu stofna sem ekki
verða kynþroska áður en markaðstærð
er náð. „Þá getum við einbeitt okkur
að auka vaxtarhraða og stytta um

leið eldistímann“, segir dr. Jónas.
„Og í öðru lagi að koma á móts við
veiðiréttareigendur sem hafa áhyggjur
á að lax af norskum uppruna blandist
íslenskum villtum laxi.“
Starfsemi StofnFisks er mikilvæg
fyrir framtíð laxeldis á Íslandi en þetta
fyrirtæki var stofnað fyrir tæpum 30
árum sem ríkisfyrirtæki. Síðan hefur
það vaxið og dafnað og veltir í dag um 2
milljörðum króna árlega.

Tilraunir hófust árið 2000

StofnFiskur hóf árið 2000 að gera
tilraunir með geldingar á laxi með
svokallaðri þrílitnun. Þá eru hrogn
þrýst undir miklum þrýstingi í nokkrar
mínútur stuttu eftir frjóvgun. Það sem
gerist er að þrír frumukjarnar taka þátt
í myndun fóstursins.
„Þetta er mjög þekkt í plönturíkinu
og eru t.d. allir bananar þrílitna.
Síðar meir þegar fiskurinn hefur
náð kynþroskastærð er allur fiskur
geldur. Hængarnir að vísu sýna ytri
einkenni kynþroska en eru geldir,“
segir dr. Jónas. „Þessi aðferð er víða
notuð í fiskeldi sérstaklega í eldi á

regnbogasilungi úti um allan heim.“
Nýlega hafa fyrirtæki eins og NRS
í Noregi fengið fiskeldisleyfi þar
sem krafa er um að fiskur sé geldur.
StofnFiskur hefur í nokkur ár selt þeim
þrílitna hrogn til Noregs. Niðurstöður
hingað til lofa góðu en það þarf að
umgangast þrílitna lax eins og hvern
annan nýjan laxastofn. Hann þolir verr
hátt eldishitastig í sjó (>18°C), virðist
þurfa hærri súrefnisinnihald í sjó og
síðan þarf að búa til sér fóður fyrir
hann.
„Þannig að í raun er eldi á þrílitna
fiski á tilraunastigi. Við höfum einnig
gert samning um framleiðslu á þrílitna
hryngustofni til Nýfundnalands,“ segir
dr. Jónas. „Þar er krafa um að engir
hængir séu með í framleiðslunni.
Hvernig er það hægt, jú með því að
meðhöndla seiði er hægt að hænggera
hrygnur þannig að þær framleiða svil
þegar hrygnurnar eru kynþroska. Þá
eru „hrygnur“ sem framleiða svil látin
frjóvga venjuleg hrogn. Þá verða öll
afkvæmin hrygnur. Síðan eru hrognin
þrístimeðhöndluð og úr verða þrílitna
hryngir sem verða alls ekki kynþroska
áður en markaðsstærð er náð.“

StofnFiskur með mikla sérstöðu.

Dr. Jónas segir að StofnFiskur hafi náð
mikilli sérstöðu með framleiðslu á

Dr. Jónas Jónasson forstjóri StofnFisks.
hrognum á landi og sé í dag með einn
heilbrigðasta laxastofn í heimi.
„Í öðrum löndum er klakfiskur alinn
í sjó og mikil hætta á að hann sýkist þar
sem hugsanlegt er að sjúkómar berist
með hrognum. Þetta kemur íslensku
fiskeldi til góða þar sem enn hafa ekki
greinst skæðir sjúkdómar hér á landi
eins og fyrirfinnast í nágrannalöndum
okkar,“ segir dr. Jónas. „Um leið hefur
StofnFiskur skapað sér orðspor með
mjög heilbrigðan laxastofn sem auðvelt
er að fá innflutningsleyfi í hvaða
laxeldisland sem er.“
Dr. Jónas nefnir einnig að það hafi
ekki farið fram hjá neinum að mikill
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áhugi er á að ala lax á landi. Nú er í
bígerð eldi á allt að 90.000 tonnum af
laxi í Miami í Bandaríkjunum.
„Þessir aðilar byggja nú stöð sem á
að framleiða um 10.000 tonn á næstu
árum og ef þetta reynist arðbært munu
þeir auka framleiðsluna í 90.000 tonn,“
segir dr. Jónas. „StofnFiskur hefur
undanfarin ár einbeitt sér að því að
búa til vörulínu sem er hugsuð fyrir
landeldi. Aðal vandamálið í landeldi í
dag er ótímabær kynþroski á hængum.
Því kemur sér vel að geta boðið upp á
hrogn sem eru eingöngu úr hrygnum af
heilbriðgum stofni.“

Merkileg saga

StofnFiskur var stofnað sem ríkisfyrirtæki árið 1991. Upphaflega var um
að ræða samstarfsverkefni milli
Laxeldisstöðvar ríkisins og Silfurlax
sem þá var umfangsmikið í hafbeit á
Íslandi á Snæfellsnesi. Fyrirtækinu var
ætlað að vinna að kynbótum á laxi fyrir
hafbeit og framleiða hrogn fyrir þá
starfsemi. Svo fór að hafbeitin lognaðist
út af en hrognaframleiðslan dafnaði
og eftir þrjú ár einbeitti StofnFiskur
sér alfarið að eldislaxi. Jafnframt varð
fyrirtækið leiðandi í kynbótum fyrir
fiskeldi.
Fyrirtækið fór fljótlega að hasla sér
völl á erlendum mörkuðum. Þar náði
það góðri stöðu í hrognasölu enda gat
það boðið upp á stöðugt framboð af

„StofnFiskur hefur skapað
sér orðspor með mjög
heilbrigðan laxastofn
sem auðvelt er að fá
innflutningsleyfi í hvaða
laxeldisland sem er.“
hrognum allan ársins hring. Árið 2003
var greint frá því í Morgunblaðinu að
StofnFiskur væri orðin stærsti seljandi
laxahrogna til Evrópu og Chile og
fyrirtækið komið með yfirburðastöðu á
markaðinum að mörgu leyti.

Ríkið selur

Sem fyrr segir var StofnFiskur í upphafi
nær alfarið í eigu ríkisins. Á næsta
áratug dró ríkið sig smátt og smátt
úr starfseminni og hleypti öðrum
fjárfestum inn í reksturinn. Síðustu
30% af eignarhlut ríkisins voru seld
árið 2001. Stærsti hluthafinn þá var
Grandi hf. (síðar HB Grandi) með rúm
30% en aðrir stórir hluthafar voru Fjord

Starfsmaður StofnFisks með væna hrygnu.
Seafood í Noregi, Suðurhraun hf., og
Straumur en alls voru hluthafar nær 60
talsins.

Selt til Benchmark 2014

Á næsta áratug eftir 2001 eignaðist
HB Grandi æ stærri hlut í Stofnfiski og
átti orðið 65% hlut árið 2014 þegar HB
Grandi seldi þann hlut til Benchmark
Genetic Ltd. Þessi eignarhlutur var
bókfærður á 7,1 milljónir evra í bókhaldi
HB Granda árið 2013 eða tæplega 900
milljóna kr. (m.v. gengi dagsins í dag).
Söluverðið var hinsvegar 12 milljónir
evra eða hálfur annar milljarður kr.
Benchmark Genetics Ltd. var stofnað
árið 2000 og er í eigu Benchmark
Holding Plc. sem er skráð á markaði í
kauphöllinni í London. Höfuðstöðvar
þess eru í Skotlandi. Félagið sérhæfir sig
m.a. í líftæknilausnum á sviði fiskeldis
og landbúnaðar. Félagið hefur leiðandi
stöðu á sínu sviði og hefur komið á
öflugri rannsókna- og þróunarstarfi,
framleiðslu- og dreifingargetu til að
þjóna öllum helstu fiskeldismörkuðum
heims. Benchmark starfar í 27 löndum
á heimsvísu og þar starfa um 950
manns.

Veltir milljörðum í dag.

Í dag er StofnFiskur eitt af lykilfyrirtækjum Benchmark og var velta þess
á síðasta ári hátt í 2 milljarðar kr.
Fyrir utan laxahrogn er útflutningur

Framleiðsla á hrognum er ein af uppistöðum StofnFisks.

á hrognkelsaseiðum og hrognum
orðin ein af uppistöðunum í veltu
fyrirtækisins. Seiðin eru notuð til að
halda laxalús í skefjum og þykja góð
náttúruleg lausn við því vandamáli. Í
samtali við Morgunblaðið í fyrra kom
fram í máli dr. Jónasar að fyrirtækið
sendi í hverri viku einn til tvo gáma af
hrognkelsaseiðum til Færeyja. Helstu
viðskiptavinir StofnFisks í Færeyjum
eru Bakkafrost, langstærsta laxeldi
eyjanna, og LUNA.
Þetta seiðaeldi hefur vaxið hratt
eða úr 150.000 seiðum árið 2014 og

upp í hálfa aðra milljón seiða í fyrra.
Fyrir utan Færeyjar sendir StofnFiskur
reglulega, með flugi, hrognkelsahrogn
og smáseiði til móðurfyrirtækisins
í Skotlandi. Þar verða seiðin notuð
í laxeldisstöðvum bæði í Skotlandi
og á Hjaltlandseyjum. „Undanfarið
höfum við einnig selt hrognkelsaseiði á
Vestfirði,“ segir dr. Jónas Jónasson.
Að lokum hver er lykilillinn að
velgengni StofnFisks? „Frábært
starfsfólk, góðar aðstæður til eldis á
klakfiski og hrognkelsum í landstöðvum
á Íslandi og framtíðarsýn eigenda.“
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Laxeldi í sjó
eða á landi?
Eldi á laxi í fjörðum
landsins hefur aukist á
liðnum áratug og eru
miklar vonir bundnar
við þennan atvinnuveg.
Á sama tíma heyrast
háværar raddir um
skaðleg áhrif laxeldis á
umhverfið.

L

andeldi á laxi hefur fengið
mikla athygli hér sem og
erlendis. Margir telja að það sé
áhugaverður kostur, einkum
í tengslum við framleiðslu á
matfiski, en einnig fyrir eldi á stærri
seiðum fyrir matfiskaeldi. Í dag hafa
sex fyrirtæki fengið leyfi til að ala
lax á landi í Noregi og margir aðrir
aðilar hafa sýnt því áhuga. Þrátt fyrir
það er einvörðungu um 0,1% af þeim
2,5 milljónum tonna sem framleidd
eru af laxi (í heiminum?) úr landeldi.
Ekki er reiknað með að það muni
breytast mikið á næstu árum (Helgi
Thorarensen prófessor við fiskeldisog fiskalíffræðideild Háskólans á
Hólum). Áhugi fjárfesta og aðgangur
að fjármagni til landeldis á laxi hefur
verið afar takmarkaður. Veldur
mestu að skýrslur um landeldi á laxi
eru gloppóttar, þekking á laxeldi í
landkerfum takmörkuð og reynslan
ekki góð.

Nýjar upplýsingar frá Noregi

Sameiginleg skýrsla nokkurra
vísindastofnanna í Noregi var gefin út
í september, en þar er farið yfir kosti
og galla þess að færa allt laxeldi á land
í Noregi (Analyse av lukka oppdrett
av laks-landbasert og i sjø; produsjon,
økonomi og risiko; September 2018,
NTNU-Ålesund, Sintef, Ocean SNF).
Þar kemur fram að verði allur lax
í norsku fiskeldi alinn á landi og

notuð til þess svokölluð RAS kerfi
(Recirculating aquaculture systems)
þarf mikið land undir eldið. Ef öll
aðstaða er byggð upp með 10.000
tonna árlegum framleiðslueiningum
verður fjöldi eldisstöðvaeininga um
130 og áætluð landnotkun samtals um
11,7 ferkílómetrar. Í RAS eldiskerfum er
eldisvatnið endurnýtt að mestu leyti
eftir meðhöndlun í kerfi sem hreinsar
og endurheimtir gæði vatnsins.
Landnotkun fyrir eina slíka
RAS stöð er áætluð 9 hektarar, en
gegnumstreymisstöð þyrfti um 6,4
hektara lands. Þörfin fyrir raforku er
6 kWh fyrir hvert kíló af framleiddum
laxi. Heildarraforkuþörf fyrir allt
eldi á landi í Noregi er áætluð 7.800
GWh og þörfin talin tiltölulega jöfn
hvort sem er fyrir RAS eldisstöð eða
gegnumstreymisstöð. Til samanburðar
er raforkunotkun á Stór-Reykjavíkursvæðinu um 4.800 GWh.
Vatnsnotkun er gríðarleg og
áætluð um það bil 52 milljónir
rúmmetra á ári í RAS kerfum og
33,7 milljarðar rúmmetra á ári í
gegnumstreymisstöðvum.
Stórfelldur flutningur á laxeldi úr
sjó í landstöðvar mun einnig leiða til
framleiðslu á verulegu magni af seyru,
eða tæplega 240 þúsund tonn af 90%
þurrefni. Fáar sjálfbærar og hagrænar
lausnir eru tiltækar í dag fyrir seyru.
Kolefnisfótspor vegna lax, sem er
alinn á landi í Noregi og fluttur til
neytenda í París, er áætlað allt að 5,1 kg
af CO2 jafngildi á hvert framleitt kíló,
en innan við 3,0 kg af CO2 jafngildi fyrir
lax í sjókvíaeldi. Þarna munar rúmum
2,0 kg.
Kostnaður við framleiðslu á landi
er áætlaður 43,60 NOK/kg, sem er
um 43% hærri framleiðslukostnaður
en í sjókvíum sem var 30,60 NOK/kg
árið 2016 samkvæmt gögnum norsku
Fiskistofunnar. (NOK=norskar krónur).
Þetta er fyrir utan kostnað vegna
fjárfestinga, sem er tífalt hærri á landi
en á sjó.

„Fjárfesting í eldisrými og búnaði
fyrir lax í landeldi er 10 sinnum
kostnaðarsamari en í sjókvíaeldi og
framleiðslukostnaður er að lágmarki
43% hærri. Þetta kemur fram í nýlegri
skýrslu norskra vísindastofnanna.“
• Kolefnisfótspor í sjókvíaeldi er
vel þekktur áhrifavaldur. Þar er
samsetning fóðursins lykilatriði,
hvaðan það kemur og hvernig þess
er aflað. Löngum var kolefnissporið
metið 2,5 kg CO2 jafngildi fyrir
ætilegan hluta laxins frá Noregi. Nýrri
tölur benda hinsvegar til að þessi tala
sé hærri eða 2,9 til 3,0 kg CO2 jafngildi
fyrir laxaafurð komin til neytenda í
París.

Guðbergur Rúnarsson.

Landeldi á laxi á Íslandi

Ef þessi norsku gögn eru yfirfærð á
íslenskar aðstæður með 20.000 tonna
framleiðslu má reikna með að:
• Framleiðslukostnaður í landeldi
yrði a.m.k. 43% hærri en við eldi í
sjókvíum.
• Fjárfestingarkostnaður í landeldi með
RAS eldistækni er um 10 sinnum hærri
en í sjókvíaeldi, áætlaður 13.498 NOK
á m3 eldisrýmis í keri á landi á móti
1.381 NOK í sjókvíaeldi.
• Landnotkun er 15 til 18 hektarar.
• Orkunotkun 120 GWh, en til
samanburðar er árleg orkuvinnsla
Mjólkárvirkjanna 1,2 og 3, samtals um
67,4 GWh.
• Vatnsnotkun í RAS kerfi er um 800
þúsund rúmmetrar á ári eða 0,025
m3/sek og í gegnumstreymisstöð
tæplega 519 milljón rúmmetrar
á ári sem er um 16,5 m3/sek. Til
samanburðar er meðalrennsli
Elliðaáa um 4,9 m3/sek á ári.
• Í landeldi fellur til úrgangur, seyra,
sem er áætluð um 3.700 tonn miðað
við 90% þurrefnisinnihald sem þyrfti
að koma í lóg eða endurvinnslu.

• Eldi á landi hefur stærra
kolefnisfótspor samkvæmt norskum
heimildum eða 4-6 kg CO2 jafngildi
á hvert kíló af laxi. Þessi mismunur
stafar af mikilvægum þáttum eins
og meiri orkunotkun, landnotkun,
endingartíma eldisstöðvar og fleiri
þáttum.

Að lokum

Eins og glögglega má sjá í greiningu
norsku stofnananna og yfirfærslu þeirra
niðurstaðna á íslenskar aðstæður er
landeldi á laxi óraunhæft ef eldið á
að vera útflutningsgrein í samkeppni
við laxeldi í öðrum löndum; Noregi,
Færeyjum, Skotlandi og fleiri.
Fiskeldi er vaxandi grein hér á
landi og nam útflutningur um 7,1%
af útflutningstekjum sjávarútvegsins
árið 2017 og tekjurnar voru um
14 milljarðar króna. Lax, bleikja
og regnbogasilungur eru helstu
tegundirnar en laxinn er í sókn
og stóð undir rúmlega 61% af
útflutningsverðmætum eldisafurða í
fyrra. Framleiðsla og útflutningur á
laxahrognum og lifandi hrognkelsum
eru mikilvægar stoðir í eldinu hér á
landi og nam sá útflutningur rúmlega
milljarði króna árið 2017. Lætur
nærri að heildartekjur í fiskeldi, það
er innanlandssala, útflutningur og
ráðgjöf/þjónusta hafi verið á bilinu 15 17 milljarðar króna á árinu 2017.
Guðbergur Rúnarsson
verkfræðingur
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Er laxeldi í sjókvíum bannað í Noregi?

Þ

að virðist algengur
misskilningur eða missögn í
umræðu um laxeldi á Íslandi,
að lokað hafi fyrir útgáfu á
eldisleyfum fyrir sjókvíaeldi í Noregi,
og að það sé meiginástæða þess að
Norðmenn sæki nú til Íslands með
eldi í sjókvíum. Því er haldið fram að
aðeins sé hægt að fá ný leyfi sé eldið
flutt upp á land eða í lokaðar sjókvíar.
Þetta er alls ekki rétt, ný leyfi fyrir
laxeldi í opnum sjókvíum eru gefin
út og sett í rekstur meðfram mestallri
strönd Noregs nánast í viku hverri.
Fiskeldi í Noregi hefur þróast frá
því að vera lítil atvinnugrein upp
í stóriðnað á um það bil 40 árum.
Fyrstu árin voru í raun ekki gefin út
leyfi en leyfisveitingar hófust skömmu
fyrir 1980. Eldið er nú háð leyfum sem
takmarka framleiðslu í svokölluðum
hámarks lífmassa í tonnum. Þannig
er takmarkaður hámarks lífmassi sem
hvert fyrirtæki má hafa í sjó, bæði
samtals og á hverri eldisstöð fyrir sig.
Lífmassi merkir hér hversu mörg tonn
af fiski fyrirtækið má vera með í eldi á
hverjum tímapunkti.
Hér má sjá tölur yfir útgefin ný
starfsleyfi eftir 1980 en alls hafa til
þessa verið gefin út rúmlega þúsund
leyfi fyrir rúmlega 1 milljón tonna
lífmassa í öllum Noregi. Leyfin eru að
öllu jöfnu fyrir um 780 tonna lífmassa
en geta verið misjöfn að stærð eftir því
hvar og hvenær þau voru gefin út.

1981 50 ný leyfi
1984 100 ný leyfi
1985 150 ný leyfi
1989 30 ný leyfi
1989-2002 þreföld stækkun allra eldri leyfa
2002 40 ný leyfi
2003/4 60 ný leyfi
2005 öll eldri leyfi stækkuð um 30%
2009 65 ný leyfi
2011 leyfi í Troms og Finnmark fylkjum
stækkuð um 5%
2013 45 ný leyfi
2016 eldri leyfi má auka úr 780 tonnum í
838 tonn
Árið 2016 hófst útgáfa þróunarleyfa, en
aðeins lokuð eldisker, úthafsbúr og „eldisskip“ hafa fengið slík leyfi.
2018 um 20 ný leyfi (fyrir um 16 þúsund
tonna lífmassa)
Auk ofangreindra leyfa hafa verið
gefin út ýmis sérleyfi til eldisrannsókna,
sýningaleyfi og leyfi fyrir
menntastofnanir og skóla. Alls hafa um
50 slík leyfi (um 40.000 tonna lífmassi)
verið gefin út.
Þegar norska sjávarútvegsráðuneytið
gefur út starfsleyfi þá getur það legið
lengur eða skemur áður en það er sett
í rekstur. Fyrirtæki sem fá starfsleyfi
þurfa, áður en rekstur hefst, að sækja
um rekstrarleyfi á eldisstað sem hentar
fyrir eldið og þurfa þá að uppfylla
ákveðin skilyrði um vistvænan og
ábyrgan rekstur.

Gunnar Davíðsson, deildarstjóri atvinnuþróunar hjá Troms fylki í Norður-Noregi.
Enda þótt strandlengja Noregs
sé um 100.000 km og hafsvæði í
efnahagslögsögunni nálægt 2 milljónum
ferkílómetra, þá er vissulega farið
að þrengja að áframhaldandi vexti
í lax- og silungseldi í Noregi, enda
ársframleiðslan af laxi og silungi
nú orðin 1,3 milljónir tonna. Því
fer samt fjarri að útgáfa eldisleyfa í
opnum sjókvíum í Noregi hafi verið
stöðvuð eða bönnuð. Norsk yfirvöld
hafa sett sér það markmið að auka
eldisframleiðsluna í opnum sjókvíum
um að jafnaði 3% á ári sem felur í sér
nálægt 30.000 tonna árlega aukningu
á lífmassa. Laxeldi á landi er ekki

takmarkað með starfsleyfum eins og
sjókvíaeldið. Enn sem komið er, er samt
ekki komin í rekstur nein landeldisstöð
af umtalsverðri stærð. Það má því
búast við því að sjókvíaeldi með þeim
lausnum sem notaðar eru í dag bæði
í Noregi og á Íslandi muni áfram bera
meginþorra laxeldis í báðum löndum.
Gunnar Davíðsson, deildarstjóri
atvinnuþróunar hjá Troms fylki í NorðurNoregi. Gunnar er sjávarútvegsfræðingur
MSc. frá háskólanum í Tromsö og hefur
starfað meðal annars við úthlutun
rekstrarleyfa til eldis í Troms í áraraðir.

Ban Ki-moon: Fiskeldi er til
hagsbóta fyrir allan heiminn

Karmenu Vella, sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins.

Evrópusambandið leggur
áherslu á að efla fiskeldi
Evrópusambandið vill efla fiskeldi og
hefur lagt gríðarlega fjármuni til þess á
undanförnum árum. European Maritime
and Fisheries Fund, sem er sjóður á
vegum Evrópusambandsins, hefur veitt
styrki sem nema um 280 milljörðum
króna frá árinu 2013. Þessir fjármunir
hafa dreifst um alla Evrópu og farið
til hvers konar fiskeldis. Á sama tíma
hefur verið varið um 35 milljörðum
króna á vegum rannsóknaráætlunar
Evrópusambandsins sem nefnist
HORIZON 2020, til þróunar fiskeldis í
ESB ríkjunum.
Þetta kom fram í ræðu Karmenu Vella,
sjávarútvegsstjóra Evrópusambandsins
á 50 ára afmælisfundi evrópsku
fiskeldissamtakanna í Brussel nú á
dögunum.
Sjávarútvegsstjórinn var afdráttarlaus

þegar kom að fiskeldi og taldi að greinin
gæti gegnt lykilhlutverki í atvinnusköpun
og efnahagsframförum í Evrópu.
„Við viljum að sjálfbært
fiskeldi blómstri. Fiskeldi skapar
hagvöxt, atvinnu og efnhagslegan
stöðugleika, sérstaklega í dreifbýli
og í sjávarbyggðunum“, sagði Vella.
Hann benti á að fiskeldi gæti aukið
matvælaöryggi og færi neytendum holla
og próteinríka fæðu.
„Þess vegna styður ESB sjálfbært
fiskeldi“, bætti hann við.
„Framtíðin er björt“, sagði
sjávarútvegsstjórinn. Hann kvaðst
hafa spurt helstu sérfræðinga
Evrópusambandsins um hvernig við
gætum framleitt meiri matvæli úr
hafinu. Svör þeirra voru afdráttarlaus.
Meira fiskeldi, sögðu þeir.

Ban Ki-moon, fyrrum aðalritari
Sameinuðu þjóðanna, segir að
fiskeldi sé til mikilla hagsbóta fyrir
allan heiminn. Það vinni gegn
loftslagsbreytingum, stuðli að
sjálfbærum aðferðum í fæðuöflun,
sé drifið áfram af tilfinningu fyrir
samfélagslegri ábyrgð og stuðli að
fæðuöryggi fyrir jarðarbúa.
Þessi orð lét Ban Ki-moon falla í ræðu
á ráðstefnunni AquaVision sem haldin
var í Stavanger í síðustu viku. Ban Kimoon var annar aðalræðumaðurinn
á ráðstefnunni en hinn var Viktoría
krónprinsessa Svíþjóðar.
„Heilbrigð höf eru nauðsynleg til að
viðhalda heilbrigðri jörð og heilbrigðu
lífi,“ sagði Ban Ki-moon. „Starfsemi
ykkar er gífurlega mikilvæg fyrir
alþjóðlega viðleitni til að vernda og
stjórna á varfærinn hátt hafsvæðum
okkar.“

Vex hraðast

Í máli aðalritarans kom m.a. fram að
fiskeldi sé nú sú matvælaframleiðsla
sem vaxi hraðast í heiminum. Fiskeldi
standi nú undir nær helmingi af
allri fiskneyslu í heiminum. Fiskeldi
hafi stuðlað að auknu fæðuöryggi,
dregið úr fátækt og aukið viðskipti og
atvinnutækifæri víða um heiminn.
Viktoría krónprinsessa, sem
var fulltrúi SeaBOS samtakanna á

Ban Ki-moon, fyrrum aðalritari
Sameinuðu þjóðanna.
ráðstefnunni, sagði m.a. í sinni ræðu
að við yrðum að hætta að nota höfin
sem ruslafötur. Tilveru um 700 tegunda
sjávardýra væri nú ógnað vegna
plastmengunar í höfunum. Ef svo
heldur sem horfir verður meira af plasti
en fiski í höfunum árið 2050.
„Til að tryggja heilbrigða framtíð
þurfum við heilbrigð höf,“ sagði
krónprinsessan. „Ég fagna vinnu
ykkar í að koma á fót sjálfbærri
matvælaframleiðslu á sjávarafurðum
þar sem þið hafið fundið nýjar lausnir
sem eru bæði frumlegar og fjárhagslega
hagstæðar.“
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Tímamót
í laxeldi
á Íslandi
Mikilvæg tímamót hafa átt sér stað á árinu í sjókvíaeldi
á Íslandi. Þrjú fyrirtæki hafa hafið útflutning á
íslenskum lax; Arnarlax á Bíldudal, Fiskeldi Austfjarða
í Berufirði og nú Laxar í Fjarðabyggð. Íslenski laxinn er
ræktaður við einstakar aðstæður í íslenskum fjörðum
þar sem sjórinn er hreinn og kaldur, sem lengir
ræktunartíma en eykur gæði afurða og markaðslega
sérstöðu íslenska laxins.

L

axar fiskeldi ræktar lax allt frá
klaki til slátrunar. Fyrirtækið
rekur tvær seiðaeldisstöðvar
að Bakka og Fiskalóni í Ölfusi
auk þess sem landstöð er
starfrækt í Þorlákshöfn. Sjókvíaeldi
laxa er í Reyðarfirði þar sem fyrirtækið
hefur leyfi til að framleiða allt að 6000
tonn af laxi í sjókvíum á þremur stöðum
en fyrirhuguð framleiðsla félagsins á
Austfjörðum til lengri tíma litið mun
nema um 25.000 tonnum.
Markmið Laxa fiskeldi er að setja á
fót eldisfyrirtæki þar sem þekking er
í fyrirrúmi en jafnframt fjárhagslegur
styrkur til að takast á við þær áskoranir
sem kunna að koma upp í uppbyggingu.
Gunnar Steinn Gunnarsson,
fiskifræðingur, hefur áratuga reynslu
af laxeldi bæði hér heima og í Noregi.
Hann er einn af frumkvöðlum í þeirri
uppbyggingu sem nú hefur átt sér stað
á sjókvíaeldi í íslenskum fjörðum.
Nú hófuð þið slátrun í lok nóvember,
hvernig var tilfinningin og hvernig metur
þú gæði fyrstu afurða Laxa sem nú eru á
leið á markað?
Það var stórkostleg tilfinning að sjá
laxinn skila sér í brunnbátinn og vera
sendan til slátrunar eftir 18 mánaða
framleiðsluferli í sjókvíunum. Gæðin
eru fyrsta flokks, allir mælikvarðar eru
eins og best verður á kosið og vöxtur
mun betri en gengið var út frá.

Búlandstindi. Einnig hafa fjölmörg
afleidd störf skapast og má þar nefna
3 störf hjá K-tech, sem er köfunar
þjónusta staðsett á Reyðarfirði, 6 til 8
störf hjá Johnson Island og Egersund er
að byggja netaþvottastöð fyrir fiskeldi
á Eskifirði. Þar fyrir utan skapast
aukin velta og fleiri verkefni hjá fjölda
fyrirtækja sem þjónusta fiskeldið.
Starfsemi Laxa fiskeldis getur
skapað töluvert fleiri störf ef vöxtur
fyrirtækisins verður sá sem lagt hefur
verið upp með. Forsenda þess er að
fyrirtækið fái þau leyfi sem sótt hefur
verið um og að þau verði afgreidd
samkvæmt gildandi lögum og í
samræmi við burðarþolsmat fjarðanna.
Laxeldi hefur jákvæð áhrif á lífsgæði á
Austurlandi sem almennt eru mjög góð
fyrir. Með tilkomu laxeldisins skapast
fjölbreyttari störf sem styrkja þær stoðir
sem fyrir eru á Austfjörðum. Á svæðinu
er nú þegar blómlegt atvinnulíf
en einna helst hefur vantað upp á
fjölbreytileikann.
Töluverð umræða hefur átt sér stað
um að sjókvíaeldi hafi slæm áhrif á
umhverfið, úrgangur safnist upp undir
kvíum og hætta sé á að sleppingar muni
geta haft áhrif á erfðarmengi villta
laxins.
Þessi umræða um mengun kemur mér
einkennilega fyrir sjónir í ljósi þess
að fiskeldi er ein umhverfisvænasta
matvælaframleiðsla sem fyrir finnst.

„Laxeldi hefur jákvæð áhrif á lífsgæði á Austurlandi
sem almennt eru mjög góð fyrir. Með tilkomu
laxeldisins skapast fjölbreyttari störf sem styrkja þær
stoðir sem fyrir eru á Austfjörðum.“
Hversu mörg störf hefur laxeldið skapað
á Austfjörðum nú þegar og, í ljósi gæði
afurða, hversu mörg störf telur þú að
hægt væri að skapa til framtíðar? Getur
laxeldið með einhverjum hætti aukið
lífsgæði á Austfjörðum?
Starfsemi Laxa fiskeldis hefur nú þegar
skapað 38 bein störf hér á Austfjörðum,
18 bein störf við fiskeldið hjá Laxar og
um 20 manns starfa við slátrun hjá

Sú fullyrðing að firðirnir muni fyllast
af úrgangi vegna laxeldis er einfaldlega
röng. T.a.m. var gefin út skýrsla í Noregi
árið 2011 af Hafrannsóknarstofnun
Noregs í samstarfi við
umhverfisráðuneytið þar sem viðamikil
rannsókn var gerð á áratuga vöktunum
á tveim fjörðum þar sem umtalsvert
framleiðslumagn er leyfilegt, t.d.
60.000 tonn í Hardangerfirði og

rúmlega 100.000 tonn í Bognafirði.
Niðurstaðan var afgerandi.
Rannsóknirnar sýndu að eldið hafði
ekki haft nokkur áhrif frá árinu 1947
og ástand fjarðanna var það sama og
fyrir tilkomu laxeldisins. Til eru fleiri
skýrslur sem sýna sömu niðurstöður.
Einnig hefur vöktun fiskeldisstöðva í
Noregi leitt í ljós að ástand umhverfis
89% af fiskeldisstöðvunum er mjög gott
eða gott á meðan aðeins 1% er slæmt
eða mjög slæmt (Fiskeridirektoratet
2015). Laxar hafa einnig fengið
niðurstöður úr vöktun frá Gripalda, Þar
var ástand mjög gott undir og í kringum
kvíar á eldissvæðinu.
Það er afar ósennilegt að sleppingar
úr eldi geti haft áhrif á erfðamengi villta
laxins. Til þess að slíkt gerist þurfa
sleppingar að vera stöðugar í miklu
magni yfir langan tíma. Hér hafa menn
eins og Hindar 2006 og Castelino 2018
sýnt fram á að lítil innblöndun þ.e. milli
10% til 15% hafi ekki áhrif á erfðamengi
stofna Norður Atlantshafslaxins þrátt
fyrir stöðugt innflæði í 13 kynslóðir, en
það eru rúmlega 40 ár. Íslendingar hafa
ræktað upp árnar sínar í áratugi eða
alveg frá 1960. Milljónum seiða hefur
verið sleppt út í náttúruna á hverju
ári með það að markmiði að auka
veiði í ánum. Á tímum hafbeitarinnar
var rúmlega 7 milljónum seiða sleppt
árlega. Eftir að hafbeitin lagðist af er
það milli 2 til 3,5 milljónir seiða sem er
sleppt út í náttúruna árlega.
Til samanburðar má nefna að árið
2006 sluppu 921.000 eldislaxar úr
kvíum í Noregi. Hvorki fyrr eða síðar
hafa svo margir laxar sloppið úr kvíum
í sögu Noregs á einu ári. Þetta er um
það bil 1/3 þess sem Íslendingar sleppa
út í náttúruna árlega í nafni fiskiræktar.
Þessi fjöldi strokulaxa var litinn
alvarlegum augum í Noregi og voru

gerðar kröfur um nýja staðla og kröfur
til búnaðar í kjölfarið hertar til muna.
Þegar litið er til baka á sögu fiskiræktar
hérlendis má draga þá ályktun að
margt bendi til að þeir Hindar,
Castellani og aðrir sem hafa haldið
fram að erfðablöndun hjá Norður
Atlantshafslaxinum gerist ekki nema
við stöðugt flæði, í miklu magni, yfir
langan tíma hafi rétt fyrir sér. Ef ekki þá
væri ástand Norður Atlantshafslaxins
hérlendis grafalvarlegt.
Hver er þín fræðilega skoðun á þessum
fullyrðingum og áhrifum eldisins t.d. á
Breiðdalsá á Austfjörðum og öðrum ám
þar sem stofninn byggist á hafbeit en ekki
náttúrulegum laxastofnum?
Uppræktaðar ár eins og Breiðdalsá
hafa ekki náttúrulega laxastofna. Þetta
eru hins vegar heimkynni bleikju og
urriða. Ekki er að sjá að þessir laxfiskar
skipti miklu máli í umræðunni. Hver
afleiðingin af seiðasleppingum er fyrir
bleikjuna og urriðann er mér hins
vegar ekki kunnugt um. Öll veiði og
viðhald laxa í uppræktuðum ám byggist
á seiðasleppingum. Sagnfræðilegar
heimildir sýna að laxar sem veiðst hafa
í Breiðdalsá eru villuráfandi laxar. Ein
af fyrstu heimildum sem finnst um
Breiðdalsá er ferðabók Olafs Olaviusar
frá árunum 1775 - 1777 en þar segir:
„Af frásögn prestsins í Breiðdal (Gísla
Sigurðssonar) má ráða það, að lax
gengur stundum í Breiðdalsá, því að í tíð
föður hans hafði einu sinni fengist lax í
silunganet í Þverá. Einnig má nefna bréf
Bjarna Sæmundssonar Cand. Mag. til
landshöfðingja um fiskirannsóknir. Þar
fjallar þessi virti vísindamaður meðal
annars um vatnasvæði á Austurlandi.
Í kafla 52 sem ber yfirskriftina „Lax
og silungsveiðar – Veiðivötn“ segir
m.a. „Í ána [Breiðdalsá] gengur þó
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allmikið af silung, mest bleikja. Sú á á
Austfjörðum, er best væri fallin til fyrir
lax, er Breiðdalsá, en sjaldan eða aldrei
verður vart við lax í henni.“ Einnig segir
í úrskurði um arðskrá fyrir Veiðifélag
Breiðdælinga að við Fagradal hafi veiðst
allt frá 2 – 180 silungar ár hvert frá 19421961 og á sama tímabili hafi veiðst þar
að meðaltali fimm laxar á ári. Þær tölur
voru þó dregnar í efa í sama úrskurði
þar sem engin gögn lágu fyrir um
veiðarnar.
Frá árinu 2000 til 2015 var 1.6
milljónum seiða sleppt í Breiðdalsá
en á sama tímabili veiddust aðeins
9.988 laxar. Í áhættumati sem Hafró
gerði er Breiðdalsá réttilega talin
upp með eldisám eins og Rangánum,
en nokkrum blaðsíðum seinna er
Breiðdalsá komin í hóp áa sem eru í
sérlegri hættu.
Þegar Hafró skilgreinir ár sem eiga
að vera í hættu er algerlega horft fram
hjá áhrifum stöðugrar innblöndunar
erfðamengi eldisseiða sem mótvægi
við hugsanlega sleppingu úr kvíum
fiskeldisfyrirtækja, eða áhrif stöðugrar
innblöndunar á hugsanlega upphafs
stofna. Áhættumatið á að lýsa
afleiðingum stöðugrar og langvarandi
innblöndunar eldislax í vistkerfi, en
höfundar horfa svo meðvitað fram hjá
innblöndun sleppiseiða. Að sleppa

einum þætti út úr jöfnunni til að fá
fyrir fram ákveðna niður stöðu eru ekki
merkileg vísindi.
Hafró vitnar til einnar skýrslu
þegar talað er um skyldleika laxa á
Austfjörðum. Skýrsla þessi birtist á
heimasíðu Hafró í Ágúst síðastliðnum.
Skýrslan einkennist af afar slæmri
aðferðafræði og túlkun niðurstaða er
sýnilega fyrirfram ákveðin. Laxar fengu
MATÍS til að fjalla um þessa skýrslu og
fær hún þar verulega gagnrýni. MATÍS
bendir á „að talað er um laxastofn
þegar átt er við laxa í austfirsku ánum,
þó ekki hafi verið sýnt fram á að um
sjálfbæra náttúrulega stofna sé að
ræða“. Einnig koma athugasemdir við
gagnavinnslu Hafró þar sem tekið er
fram að taka þurfi tillit til systkinahópa
við gagnavinnslu. „Mikilvægt er að taka
tillit til þessa og eyða systkinahópum
(skilja eftir einn eða tvo einstaklinga)
þar sem fjöldi systkina í sýni getur gefið
ranga mynd af erfðasamsetningu og
þannig brenglað niðurstöður“.
Í gagnrýni MATÍS kemur einnig
fram að það þarf að „meta hvort
þær erfðafjarlægðir sem notaðar
eru til byggingar á skyldleikatré
(erfðafjarlægðin DA) og við
fjölvíddargreininguna ( Jost´s D) séu
tölfræðilega marktækt ólíkar á milli
áa. Gríðarlegar seiðasleppingar hafa

átt sér stað í Breiðdalsá allt frá árinu
1967 og af miklum krafti síðan 1997.
Um þetta segir í skýrslu MATÍS „í
skýrslunni er ekki lagt mat á eða rætt
um hugsanleg áhrif þessara sleppinga
á erfðasamsetningu laxa í Breiðdalsá.
Þetta er mikilvægt, sérstaklega í ljósi
þess að í skýrslunni er rætt um að
lax í þessari á geti verið sérstakur
stofn og hugsanlega mikilvægur fyrir
líffræðilegan fjölbreytileika. Þegar
seiðasleppingar hafa átt sér stað, er
mikilvægt að vita um uppruna og fjölda
laxa sem notaðir voru til undaneldisins
til að meta hugsanlega erfðablöndun
við villtan fisk. Ekki er ólíklegt að
einhverjir af þessum fiskum hafi gengið
í nálægar ár og skýri þar með tengsl
laxa í Breiðdalsá við laxa í nálægum ám.
Þá mætti einnig í þessu samhengi leggja
mat á og ræða hversu mikil áhrif þessar
seiðasleppingar hafa haft á líffræðilegan
fjölbreytileika urriða og bleikju í sömu
ám“.
Það er sérkennilegt að í umræðu
stjórnmálamanna um að nota bestu
vísindi er horft fram hjá Hólaskóla. Þar
finnast hámenntaðir sérfræðingar sem
hafa mesta þekkingu allra opinberra
stofnana á fiskeldi. Mikil fengur
væri fyrir umræðuna og eðlilega
skoðunarmyndun að láta þær raddir
heyrast.
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Árið 2004 var stærsta hluta strandlengju
Íslands lokað fyrir laxeldi og á þeim
forsendum er ekki líklegt að laxeldi
geti orðið sá burðarstólpi íslenskra
útflutningstekna eins og í Noregi,
Færeyjum og Skotlandi þar sem laxeldið
er stór hluti útflutningstekna. Telur
þú tilefni til að endurskoða lokun
80% strandlengjunnar miðað við þær
forsendur sem nú eru til staðar?
Ég taldi og tel enn lokun á 80%
strandlengjunnar tilefni til að sætta ólík
sjónarmið. Með þeirri lokun var verið
að gæta ítrustu varúðarsjónarmiða.
Ég tel að það sé sú leið sem er
vænlegust til að skapa sátt um
atvinnugreinina til framtíðar en ef svo
á að vera er mikilvægt að stjórnvöld
fari hófsamar leiðir í takmörkun á
framleiðsluheimildum innan þeirra
fjarðar þar sem laxeldi er leyfilegt.
Áhættumat Haf og Vatns er ekki hófsöm
stýring að hálfu stjórnvalda og einungis
til þess fallin að skapa óeiningu,
málaferli og áframhaldandi óvissu um
atvinnugreinina. Áhættumatið er ekki
viðurkennt vísindalegt gagn og óeðlilegt
að horft sé til þess við uppbyggingu
nýrrar atvinnugreinar. Burðarþolsmat
fjarðanna er það sem stjórnvöld eiga
að hafa til hliðsjónar því sú leið skapar
forsendur fyrir arðsömum rekstri í

Umhverfismálin í forgrunni
Dagmar Elsa Jónasdóttir er
líffræðingur að mennt en hún bjó á
Akranesi áður en hún flutti austur. „Ég
flutti til Austfjarða í lok janúar á þessu
ári og byrjaði hjá Löxum fiskeldi í lok
mars. Kærastinn minn er héðan og
vildi breyta til en fjölskyldan hans býr
hér á Reyðarfirði og eru Austfirðingar.
Ég er fædd og uppalin á Akranesi. Mér
finnst ekki eins og þetta sé eitthvað
afskekkt og við njótum okkar bara vel
hérna í rólegheitunum og fílum okkur
vel hér,“ segir Dagmar.

Bjóst ekki við að fá starfið

„Ég bjóst ekki við að fá starf hér þar
sem menntun mín myndi nýtast en
svo sjá ég auglýsingu frá Löxum og
ákvað að sækja um. Ég var ráðin sem
fóðrari. Helmingurinn af starfinu er
við fóðrun og svo geng ég í öll störf
og þetta er bara mjög fjölbreytt og
skemmtileg vinna. Mér finnst gott
að vinna úti og enginn dagur er eins
þannig að þetta höfðar vel til mín,“
segir Dagmar sem átti ekki von á því
hversu tæknilegt fiskeldið væri áður

en hún hóf störf hjá Löxum.

Fjölbreytt og skemmtileg vinnna

„Við erum með góðan búnað þannig að
þetta er ekki líkamlega erfið vinna en
álagið getur verið töluvert á ákveðnum
tímum,“ segir Dagmar sem vissi lítið út
í hvað hún væri að fara þegar hún sótti
um starfið. „Ég gerði mér ekki grein
fyrir því að ég þyrfti að fara á bát lengst
út í fjörð þar sem starfið á sér stað
á kvíunum og á fóðurprammanum.
Verkefnin eru fjölbreytt og ég er um
það bil hálfan dag að stýra fóðrun
úr prammanum og svo er ég úti á
kvíum í allskonar verkefnum,“ segir
Dagmar og tekur fram að hún sé mikill
náttúruverndarsinni og hafi í fyrstu
ekkert verið sérstaklega hrifin af
fiskeldi.

Var ekki fylgjandi fiskeldi

„Áður en ég byrjaði hér var ég
ekki fylgjandi fiskeldi. Eftir að hafa
kynnst þessu og fylgst með hvernig
að þessu er staðið hér hjá Löxum
fiskeldi, hversu vel er fylgst með

Dagmar Elsa Jónasdóttir er líffræðingur og hóf störf hjá Löxum fiskeldi í lok mars.
umhverfisþættinum og öryggi
búnaðar. þá hefur afstaða mín breyst
mjög mikið. Þegar ég hóf störf var
mér strax kynnt stefna Laxa fiskeldis í
þremur liðum: 1. öryggi starfsmanna.
2. öryggi fisksins.
3. alltaf með umhverfismálin í
forgrunni. Þetta eru ekki orðin
tóm heldur skýr stefna sem við
störfum eftir. Ég dáist að því hve
þróuð öll tæknin er í kringum þetta.
Myndavélarnar í kvíunum gera það
að verkum að við fylgjumst mjög
vel með fisknum og búnaðinum. Ég

gerði mér ekki grein fyrir því hversu
tæknilegt þetta er allt saman áður en
ég byrjaði hér. Sá fyrir mér að þegar
mér væri sagt að ég ætti að fóðra þá
væri fóðrinu kastað út í kví en þessu
er öllu stjórnað í gegnum tölvur og
hátæknbúnað sem er notaður til að
stýra fóðruninni. Vinnan sem slík
er ekki líkamlega erfið þar sem við
erum með tæki til flestra verka,“
segir Dagmar sem finnst skemmtilegt
í vinnunni sem hún segir að henti
öllum, bæði konum og körlum.
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laxeldi á sama tíma og verið er að gæta
fyllstu varúðar.
Samkvæmt skýrslu Matvælastofnunar
Sameinuðu þjóðanna er Ísland
skilgreint sem eitt af betri svæðum
heims til fiskeldis, vegna djúpra breiðra
fjarða og sjávarhita. Nú þegar skapar
fiskeldi meira en 50% sjávarafurða á
heimsmarkaði og eftirspurnin eykst ár
frá ári. Sameinuðu þjóðirnar hvetja
þjóðir heimsins til aukins fiskeldis. Hafið
sem þekur 70% af yfirborði jarðar er nú
skilgreint sem AKUR FRAMTÍÐARINNAR.
„Náttúruverndarsamtök“ sem berjast
á móti sjókvíaeldi halda því fram að
sjókvíaeldi sé óumhverfisvænt þvert á
stefnu Sameinuðu þjóðanna sem telja
ræktun á próteini til manneldis þurfi í
auknu mæli að eiga sér stað á hafinu
ekki síst í því ljósi að eftirspurn eftir
sjávarafurðum er stöðugt að aukast.
Getur sjókvíaeldi skaðað umhverfið og
hvernig er hægt að bera það litla eldi sem
hér á sér stað við eldið í Noregi? Hver er
sannleikurinn um norska sjókvíaeldið?
Sjókvíaeldið í Noregi gengur vel og
Norðmenn eru orðnir heimsins stærstu
framleiðendur af lax á 37 árum (1980:
8.000 tonn og 2017: 1.300.000 tonn).
Hraður vöxtur í fiskeldi Norðmanna
hefur skapað fjölda áskorana, sem
flestar hafa verið leystar. Stærsta
vandamálið í dag er laxalús og þá
sérstaklega í suður og miðhluta Noregs
þar sem sjávarhiti er hærri. Norðmenn
hafa unnið markvist að lausn þessa
vanda og er ein nýjungin bóluefni
gegn lúsinni. Þetta verkefni er komið
nokkuð vel á leið og binda menn
vonir við að bóluefnið komi á markað
innan nokkurra ára. Laxeldið er sú
atvinnugrein sem hefur kveikt flest
ljós í strjábýlum byggðum meðfram
strönd Noregs. Dagens Næringsliv gerði
könnun á lífskjörum í sveitarfélögum
og niðurstaðan var að viðurværi
sveitarfélaga með fiskeldisfyrirtæki var
að öllu jafna betri en í sveitarfélögum af
sömu stærð án fiskeldis.
Stefna Norskra stjórnvalda er að
fimmfalda framleiðslu eldisfisks. Þetta
er nauðsynlegt skref til að tryggja
aukna framleiðslu af próteinum fyrir

„Stefna norskra
stjórnvalda er að
fimmfalda framleiðslu
eldisfisks.“
komandi kynslóðir sem mæta þeirri
áskorun að mankynið muni verða
9,6 milljarðar árið 2050. Við ásamt
öðrum þjóðum sem eigum aðgengi
að sjó höfum skyldað okkur gagnvart
Sameinuðu þjóðunum að stunda
fiskeldi til þess að tryggja næga
framleiðslu á próteinum fyrir komandi
kynslóðir. Að horfa fram hjá þessari
skyldu er algerlega ábyrgðarlaust.
Er Ísland síðasta vígi Atlantshafslaxins
og hvernig geta menn fært rök fyrir slíkri
fullyrðingu?
Það finnast engin rök fyrir þeirri
fullyrðingu. Til að mynda stendur
Norður Atlantshafslaxinn í Noregi
sérstaklega vel en það stangast á við þá
staðhæfingu að fiskeldi hafi neikvæð
áhrif á villta laxa stofna og að hérlendis
sé síðasta vígi Norður Atlantshafslaxins.
Eftir upphaf iðnbyltingarinnar hafa
endurheimtur villtra laxa minnkað.
Þessi tilhneiging var sjáanleg löngu
fyrir tíma laxeldis. Að kenna fiskeldi
um minnkandi endurheimtur er eins og
að leita að lyklunum undir götuljósinu,
þar sem maður sér betur. Það er
sannarlega fjöldi þátta sem þarna liggja
að baki, en að búa til einhverja einfalda
lausn lýsir mikilli vanþekkingu og afar
takmörkuðu innsæi á lífsferli laxins og
þeim breytum sem um ræðir. Það er
hópur hagsmunaaðila sem sigla undir
fölsku flaggi náttúruverndarsamtaka
sem halda því fram í áróðurskyni að
ástandið í Noregi sé uggvænlegt og telja
þá upp mengun við fiskeldisstöðvar,
erfðablöndun, sjúkdóma og finna
fiskeldinu allt til foráttu. Þessar
fullyrðingar eru ekki á rökum reistar
enda er fiskeldi umhverfisvænasta
matvælaframleiðsla sem völ er á og
hafa stærstu eldisfyrirtækin í heiminum
hlotið alþjóðleg verðlaun fyrir sína
umhverfisvænu framleiðslu. Það er
einnig mikill misskilningur að halda

því fram að ekki fari saman fiskeldi og
laxveiðar. Hvergi í heiminum finnast
dæmi þess að fiskeldi hafi rutt í burtu
laxveiðum. Besta dæmið um þetta er
eins og ég nefndi Noregur, en þar er
ástand villta laxins hvergi betra þrátt
fyrir heimsins stærsta laxeldi. Þessar
atvinnugreinar lifa þar hlið við hlið
þjóðinni allri til heilla.
Hvað getur íslenska laxeldið gert fyrir
lífsgæði þjóðarinnar til framtíðar? Hvað
þarf að breytast og hvernig getum við
nýtt þau tækifæri sem eru til staðar?
Hvað stendur í veginum og hvers vegna?
Það fyrsta sem mér dettur í hug er að
fiskeldi gefur samfélögum sem eiga í
varnarbaráttu frábært tækifæri til að
byggja upp samfélagið. Um þetta eru
mörg dæmi annarstaðar, til að mynda í
Noregi, Færeyjum, Skotlandi og Írlandi.
Laxeldi er þekkingariðnaður sem kallar
á aukið menntunarstig og skapar meiri
breytileika í samfélaginu. Það skapast
fjöldi beinna starfa og afleidd störf
eru einnig fjölmörg. Fiskeldi skapar
gríðarlegar gjaldeyristekjur fyrir alla
íslensku þjóðina og stór hluti af veltu
fiskeldisfyrirtækjanna verður eftir
í heimabyggð. Það má heldur ekki

gleyma hinni aðkallandi skyldu að
tryggja komandi kynslóðum aðgengi
að próteini áður en fólksfjöldinn í
heiminum fer yfir 9,7 milljarða.
UN hefur hvatt þjóðir heimsins til að nýta
auðlindir sýnar til matvælaframleiðslu
og á sama tíma skilgreint hafið sem akur
framtíðarinnar. Hversu margar máltíðir
gætum við framleitt árlega í þeim
tilgangi að axla ábyrgð okkar gagnvart
markmiði UN um að eyða hungursneyð í
heiminum næsta áratuginn?
Ef Ísland framleiddi 130.000 tonn
mundi það gera 520.000.000 máltíðir
á ári. Þetta er verulegt magn og
mun vera mikilvægur þáttur í að
auka aðgengi próteina fyrir komandi
kynslóðir.

Rannsóknir staðfesta umhverfisvænt sjókvíaeldi
Landssamband fiskeldisstöðva
óskaði eftir því við Umhverfisráðgjöf
Íslands ehf. (Environice) að reikna
út kolefnisspor sjókvíaeldis á Íslandi
og benda á raunhæfar leiðir til
kolefnisjöfnunar. Jafnframt var þróað
reiknilíkan á Excel-formi sem gerir
einstökum laxeldisfyrirtækjum kleift að
reikna kolefnisspor framleiðslu sinnar,
þ.e.a.s. magn gróðurhúsalofttegunda
sem losnar við framleiðslu á hverju
kílói af laxi til manneldis. Inn í þessa
reikninga var tekin framleiðsla og
flutningur fóðurs og annarra aðfanga,
eldið sjálft, orkunotkun, notkun
kælimiðla og meðhöndlun úrgangs,
svo og pökkun og flutningur afurða
frá laxeldisstöð til dreifingarstöðvar
á höfuðborgarsvæðinu. Reiknilíkanið
verður aðgengilegt á heimasíðu
Landssambandi fiskeldisstöðva lf.is þar
sem nálgast má meðfylgjandi skýrslu á
rafrænu formi og aðrar upplýsingar um
umhverfisáhrif fiskeldis.
Meginniðurstaða verkefnisins er að

heildarlosun gróðurhúsalofttegunda
frá laxeldi í sjó á Íslandi hafi verið
um 31.000 tonn CO2-ígilda árið 2017,
eða sem nemur 3,21 kg CO2-ígilda
á hvert kíló af tilbúinni afurð. Þessi
niðurstaða er í góðu samræmi við
erlenda útreikninga, sem flestir hafa
gefið niðurstöðu á bilinu 2,88-4,13 kg/
kg (meðaltal 3,76 kg/kg).
Kolefnisspor sjókvíaeldis er
samkvæmt þessu svipað og við veiðar
á villtum fiski og lægra en í flestri
annarri framleiðslu á dýraafurðum til
manneldis.
Langstærsti hlutinn af kolefnisspori
laxeldis á Íslandi (um 93%) liggur í
framleiðslu og flutningum á fóðri. Um
3% stafa af framleiðslu og flutningi
umbúða og um 2% af flutningi afurða
til dreifingarstöðvar. Aðrir þættir hafa
minna vægi. Af þessu er ljóst að áhrif
greinarinnar á loftslagið liggja fyrst og
fremst í starfsemi sem fram fer utan
laxeldisstöðvanna sjálfra.
Hægt væri að kolefnisjafna alla losun

gróðurhúsalofttegunda frá sjókvíaeldi
á Íslandi með landbótaaðgerðum,
þ.e.a.s. landgræðslu, skógrækt og
endurheimt votlendis. Sem dæmi
má nefna að til að kolefnisjafna alla
losun greinarinnar eins og hún var
árið 2017 þyrfti að endurheimta um
1.590 ha af votlendi. Sú ráðstöfun væri
í raun varanleg, þar sem hún myndi
draga úr losun samsvarandi magns
gróðurhúsalofttegunda frá votlendi
árlega í áratugi eða aldir. Ekkert er
því til fyrirstöðu að byggðatengja
landbótaaðgerðir af þessu tagi, þannig
að fjármagn sem lagt er til verkefnanna
nýtist í heimabyggð.
Skýrslan er unnin af
Umhverfisráðgjöf Íslands ehf.
(Environice) fyrir Landssamband
fiskeldisstöðva. Stefán Gíslason
umhverfisstjórnunarfræðingur
og Birna Sigrún Hallsdóttir
umhverfisverkfræðingur höfðu
umsjón með gerð skýrslunnar hjá
Umhverfisráðgjöf Íslands ehf.

Einar Kristinn Guðfinnsson, formaður
Landssambands Fiskeldisstöðva, afhenti
Kristjáni Þór Júlíussyni, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, skýrsluna.
Mynd: Viktor Alexander
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Laxinn getur orðið
einn af burðarásum
útflutningstekna okkar
Þorsteinn Másson hjá Arnarlaxi tók saman
eftirfarandi hugleiðingu um þau tækifæri sem
felast í sjókvíaeldi á Íslandi.

E

f við skoðum stöðuna eins
og hún er í dag sjáum við að
þó svo íslenskt laxeldi sé rétt
að fara af stað er það strax
farið að skila umtalsverðum
tekjum inn í þjóðarbúið. Árið 2017 var
framleiðslan um 10.000 tonn sem skilaði
rúmlega 8 milljörðum í útflutningstekjur.
Búið er ráðast í miklar fjárfestingar
bæði fyrir austan og vestan vegna
fyrirhugaðra uppbyggingar og öll stóru
laxeldisfélögin komin af stað með
framleiðslu. Laxeldi er tímafrekur bransi
en það tekur ca 3 ár frá því að hrogn
eru tekin í seiðastöð þangað til laxinn er
tilbúin til afhendingar.
Það er margt sem getur komið upp á
eins og fyrirtækin hafa fengið að reyna
en það má alltaf búast við ákveðnum
vaxtarverkjum í byrjun en aðstæður til
laxeldis í sjókvíum eru mjög góðar og
horfurnar einnig.
Ef við gefum okkur að framleiðslan
verði komin í 70 þúsund tonn árið 2022,
sem er það sem Hafrannsóknarstofnun segir að sé óhætt samkvæmt
áhættumati, breytist myndin all
verulega.
Miðað við það er laxinn orðin ein
mikilvægasta útflutningsgrein okkar
þegar litið er til sjávarútvegs og miðað
við verðin í dag gæti þessi framleiðsla
skilað okkur ca 50 milljörðum á ári.
Ef hægt væri að koma til móts við
áhættumat Hafrannsóknarstofnunar
með mótvægisaðgerðum væri hægt að
framleiða hér yfir 100 þúsund tonn á ári.

Hvar stöndum við?

Við erum þó enn afskaplega lítill fiskur
í stórri tjörn. Við framleiðum rétt um
10.000 tonn sem er bara brot af þeim
2.3 milljónum tonna sem framleidd eru í
heiminum.
Jafnvel þegar við erum komin í 70-100
þúsund tonna framleiðslu hér á Íslandi

verðum við frekar smá í samanburði
við stærstu framleiðsluþjóðirnar. Því
þessar þjóðir, Noregur, Skotland og
Færeyjar stefna líka allar á vöxt og aukna
framleiðslu.
Skotar stefna á að tvöfalda sína
framleiðslu á komandi árum,
Norðmenn ætla í 3-4 milljónir tonna
fyrir árið 2050 og Færeyingar stefna á
framleiðsluaukningu á næstu árum.
Þannig að við Íslendingar munum
alltaf vera að keppa við stóra
framleiðendur sem hafa góðan aðgang
að mörkuðum og geta komið laxinum á
markað með minni tilkostnaði. Og hvað
gera laxabændur þá?

Tækifærin okkar

Þá komum við að spurningunni
„Hvernig ætlum við að staðsetja okkur á
markaði?“
Við vitum að við getum varla keppt á
stærðar-hagkvæmis-grundvelli en þess
má geta að stærsta laxeldisfyrirtæki í
heimi, Marine Harvest framleiðir 380
þúsund tonn á ári, eitt fyrirtæki sem
framleiðir margfalt það magn sem
heimilt er að framleiða á öllu Íslandi.
Við vitum að hér eru greidd góð
laun, flutningur til og frá landinu
er kostnaðarsamur og hér þarf að
fylgja ströngum reglum þannig að við
munum eiga erfitt með að keppa á
lágmarksverðum.
Þá verðum við sannfæra okkar
viðskiptavini um að það sé þess virði að
borga sanngjarnt verð fyrir laxinn okkar,
en á hvaða forsendum?
Ætlum við að sannfæra viðskiptavini
um að Arnarlax sé með bestu gæðin?
Ætlum við að segja að Austfirskur lax
sé sá besti eða að vestfirskur lax sé
framleiddur á umhverfisvænan hátt?
Eða getur verið að tækifærin okkar
liggi í íslenskum uppruna með stuðningi
aljóðlegra vottana. Ég myndi veðja á

að eitthvað svoleiðis væri sennilega
heppilegasta leiðin.
Það er að segja að unnið verði að því
að íslenskur lax verði markaðssettur
þannig að kaupendur séu tilbúnir að
greiða hærra verð.
Þar geta laxabændur sótt í reynslu
og þekkingu sem hefur orðið til í
Íslandsstofu og í sjávarútvegsgeiranum
sem opnar á tækifæri til að taka höndum
saman, laxinn og hvítfiskurinn og halda

áfram að byggja á hreinleika, gæðum og
gagnsæi.

Hvað getur laxinn gert fyrir þorskinn?

Nú gæti einhver spurt. Hvað græðir
hefðbundinn sjávarútvegur á því að
vinna með laxeldisfyrirtækjum? Til að
svara því er hægt að líta til Noregs.
Norskur laxeldisiðnaður hefur unnið
þrekvirki þegar kemur að opnun
markaða og kynningu á laxi. Sem dæmi
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hlaðborð með reyktan lax á boðstólnum,
grafinn lax er vinsæll forréttur um
víða veröld og hægt er að fá laxasteik,
laxaborgara, sushi, sashimi og aðra
laxarétti í aðalrétt um allan heim.
Þessi vinna Norðmanna hefur skilað
sér í því að lax er einn þekktasti og
eftirsóttasti fiskur í heimi.
Ég má til með að segja ykkur frá því
að kollegar mínir voru í Kína fyrir stuttu
að kynna íslenskan lax og það sem kom
þeim að óvart var að það þekktu nánast
allir lax. En það voru margir sem höfðu
aldrei heyrt um þorsk.
Við Íslendingar gætum nýtt vitund og
eftirspurn eftir laxinum til að
koma okkar frábæra hvítfisk,
„Það var ekki bara Japan sem
sérstaklega þorskinum, inn á
féll fyrir laxinum heldur skilaði nýja og jafnvel betur borgandi
þessi vinna sér í aukinni sölu og markaði. Við gætum styrkt
stöðu okkar með því að bjóða
vitund í löndunum í kring.“
viðskiptavinum upp á Ísland
sem one-stop-shop. Þá er ég að
meina að kaupendur gætu fengið hvítan
laxaframleiðendur voru sniðugir og
og bleikan fisk, lax og þorsk hjá sama
flinkir þegar kom að vöruþróun.
birgja, þar sem okkar viðskiptavinir
Ef við hugsum aðeins um það þá eru
gætu keypt hvítan og bleikan fisk af
til dæmis öll betri morgunverðarmá nefna að árið 1985 þekktist varla
eldislax í Japan og var nánast óþekktur í
sushigerð.
En Norðmenn ákváðu að kynna lax
og annað norskt sjávarfang í Japan,
mættu á svæðið með meistarakokka,
gæðahráefni og til að gera langa sögu
stutta er lax eitt algengasta hráefnið í
sushi (fyrir utan hrísgrjón).
Það var ekki bara Japan sem féll fyrir
laxinum heldur skilaði þessi vinna sér
í aukinni sölu og vitund í löndunum í
kring.
Eitt af því sem gerði þessa sigurför
mögulega var að Norðmenn og fleiri

sama aðilanum með sama uppruna og
á sömu forsendum. Og þær forsendur
gætu verið hreinleki, gæði og gagnsæi.
Eitthvað sem við vitum að eru okkar
styrkleikar.

okkar sem íslenskan lax. Svo þurfum við
að taka höndum saman með útgerðinni
og stjórnvöldum og kynna fiskinn okkar,
hvítan og bleikan sem íslenska hágæða
sjávarafurð.

Hvað þarf til?

En það þarf líka að styrkja regluverk
í kringum íslenskt laxeldi, skapa
samkeppnishæft rekstrarumhverfi og
stjórnvöld þurfa þannig að koma fram
með skýra framtíðarsýn og stuðning
þegar kemur að uppbyggingu á fiskeldi.
Styrkleiki okkar liggur meðal
annars í öflugum tæknifyrirtækjum,
Marel, Skaginn 3X og fleiri
fyrirtækjum sem byggst hafa upp í
kringum sjávarútveginn og nýtast
laxeldisbransanum. Hann liggur í
skapandi fólki, nýsköpun og þekkingu
sem hefur skilað okkur miklum gæðum
og snjöllum lausnum.
Þegar allt þetta er tekið saman liggur
ljóst fyrir að okkar helsti styrkleiki felst
í því að við Íslendingar eigum góða sögu
að segja þegar kemur að sjálfbærri og
skynsamlegri nýtingu auðlinda okkar.

Ef við horfum aftur til Noregs þá
sjáum við að á síðustu árum hafa stóru
laxeldisfyrirtækin verið að kaupa
hvítfiskframleiðendur og nýta laxaleiðina til að koma hvítfiskinum áfram.
Eins og áður hefur komið fram
hafa laxafyrirtækin verið dugleg í
vöruþróun og komið afurðum sínum
nær neytandanum og stækkað
neytendahópinn. Hugsanlega er verið að
horfa til þess sama með hvítfiskinn.
Nú er ég ekki að segja að
laxeldisfyrirtækin eigi að kaupa
sjávarútvegsfyrirtæki eða öfugt heldur
frekar að við tökum höndum saman,
eldisfyrirtækin og hefðbundinn
sjávarútvegur, í að auka virði íslensks
sjávarfangs á grundvelli uppruna.
En fyrst þurfum við laxabændur að
koma okkur saman um að kynna laxinn
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Sjúklega gott og hollt laxasalat

Eva Laufey heldur úti
frábærri heimasíðu
evalaufeykjaran.is þar
sem alltaf má finna
girnilegar uppskriftir.
Hér er uppskrift af
léttu laxasalati, hollara
verður það varla.
„Ég elska fisk og gæti
borðað hann hvern
einasta dag, hann er
ekki bara ljúffengur
heldur er hann einnig
mjög hollur. Í kvöld
langaði mig í eitthvað
létt og gott og þá varð
laxasalat fyrir valinu.
Það er tilvalið að nota
fiskmeti í salöt og
þetta salat á eftir að
koma ykkur á óvart.
Einfalt, fljótlegt og
afar gott bæði fyrir
líkama og sál,“ segir
Eva Laufey um þetta
fallega og gómsæta
laxasalat.

Kýr þurfa 8 kílógrömm af fóðri
til að auka þyngd sína um eitt kíló.

Laxasalat með
jógúrtdressingu

Einföld og góð dillsósa

Fyrir þrjá til fjóra

2 dl grískt jógúrt frá MS
1 hvítlauksrif
handfylli dill
salt og nýmalaður pipar
skvetta af hunangi
skvetta af sítrónusafa

ólífuolía
smjör
1 stór sæt kartafla eða tvær meðalstórar
500 g lax, beinhreinsaður
salt og nýmalaður pipar
tímían
1 poki gott salat t.d. spínat eins og ég
notaði í kvöld
ferskt dill
sítróna
ristaðar pekanhnetur
fetaostur
Aðferð:
1. Afhýðið kartöfluna og skerið í litla bita,
kryddið til með salti og pipar og leggið í
eldfast mót. Hellið smá olíu yfir og bakið í
ofni við 180°C í 30 – 35 mínútur eða þar til
þær eru mjúkar í gegn.
2. Skerið laxinn í jafn stóra bita

Svín þurfa 3 kílógrömm af fóðri
til að auka þyngd sína um eitt kíló.

Þessi sósa hentar með flestum fiskréttum
en dill og fiskur passa mjög vel saman.

3. Hitið olíu á pönnu, steikið laxinn í 2 – 3
mínútur á hvorri hlið. Kryddið til með
salti, pipar og tímían. Þegar það eru ca. 2
mínútur eftir af eldunartímanum er gott að
bæta smjörklípu út á pönnuna.

Aðferð:
Maukið allt saman með töfrasprota eða í
matvinnsluvél, geymið í kæli áður en þið
berið fram með
salatinu.

4. Þegar kartöflurnar eru tilbúnar þá dreifið
þið smátt söxuðu dilli yfir þær og kreistið
smá sítrónusafa yfir í lokin.
5. Blandið spínati, kartöflum, laxi, fetaosti
og pekanhnetum vel saman í skál og berið
fram með jógúrtsósunni góðu. (uppskriftin
er hér til hliðar)

Hænsni þurfa 2 kílógrömm af fóðri
til að auka þyngd sína um eitt kíló.

Eldislax þarf 1 kílógramm af fóðri
til að auka þyngd sína um eitt kíló.
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PRISTINE
WATERS

VIÐ FÆRUM ÞÉR
FAGURBLEIKA LAXINN
SEM ÞIG DREYMIR UM
Prótínríkur
Auðugur af Omega 3
Öruggt og gott eftirlit
Ábyrgt fiskeldi
Umhyggja fyrir náttúru
– sjálfbærni til framtíðar
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