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Staðan í dag

• Margir hafa reynt fyrir sér í ræktun
bláskeljar/kræklings

• Flestir hafa hætt eða eru með lítil
umsvif

• Margvíslegar ástæður – samverkandi
þættir



Auðvelt að hefja ræktun…

• Lítið mál að setja út línur á góðviðrisdegi að vorlagi

• Tilraunir gerðar með ódýran búnað og jafnvel 
endurunnið úr gömlum veiðarfærum

• Ræktunarleyfum var úthlutað af viðkomandi 
heilbrigðiseftirliti – var auðsótt mál

• Kröfur um merkingar svæða voru litlar

• Lítil eða engin samkeppni um ákjósanleg svæði

• Virtist henta vel með annarri sjósókn



En ekki alveg svo einfalt…

• Sinna þarf línum og búnaði árið um kring, líka í misjöfnum 
veðrum

• Sérhæfður ræktunarbúnaður er dýr

• Leyfismálum komið í annan farveg þar sem gerðar eru 
meiri kröfur fyrir úthlutun

• Kröfur um merkingu svæða auknar með fjölgun leyfa

• Getur hentað með annarri sjósókn en þarf reglulega 
nauðsynlegt eftirlit 

• Dýrt að fá uppskeruleyfi – sem svo gildir aðeins tímabundið

• Mjög erfitt og tímafrekt að uppskera mikið magn nema 
með sérhæfðum búnaði



Af hverju bláskel?

• Bláskel lifir villt hér á landi og finnst nánast hringinn í kringum 
landið

• Semsagt upprunaleg tegund sem er vel aðlöguð aðstæðum

• Ræktun byggir á því að bjóða/útvega búsvæði fyrir lirfur sem 
síðan vaxa áfram á sama stað og munurinn á ræktun og eldi er 
að við ræktun á engin fóðrun sér stað

• Lirfusöfnun á Íslandi virðist auðveld – nóg framboð af lirfu víðast 
hvar (ólíkt Evrópu)

• Engin þörf á hverskyns dælingu

• Engin fóðrun á sér stað

• Engin lyfjagjöf né bólusetningar

• Engir vaxtahvatar s.s. vaxtahormón



Af hverju bláskel? – frh.

• Engin litarefni eða slíkt

• Engar þekktar plágur sem herja á bláskel í eins köldu loftslagi og 
er við Ísland (en er þekkt vandamál t.d. í Frakklandi)

• Lítið rask sem fylgir línuræktun og framkvæmdir eru afturkræfar –
rask á sjávarbotni lítið sem ekkert (aðeins botnfestur)

• Sjónmengun frá landi er mjög lítil – flot og belgir oftast svart á lit

• Áhætta af búnaði í sjó sambærileg við fiskveiðarfæri, t.d. línur 
og net

• Fari sjófarendur eftir lögum og reglum á engin hætta að vera 
fyrir hendi

• Vaxtatími ásættanlegur og jafnvel á pari við Evrópu 

• Þarf að jafnaði tvö sumur til að ná uppskerustærð



Af hverju bláskel? – frh.

• Bláskel er ofurfæða = mjög hollur valkostur

• Holdið í bláskel hefur hátt næringarefnainnihald

• Neysla okkar mannanna á línuræktaðri bláskel skarast ekki á við nýtingu 
annarra tegunda

• Aftur á móti geta fuglar nýtt sér bláskel á línum þegar skelin er í „réttri stærð

• Kræklingur og aðrar samlokur sýja sjó og nærast mestmegnis á þörungum 

• Nær markaðsstærð á 2-3 árum og er því ekki gamall m.v. annað sjávarfang

• Auk þess að vera mikilvæg tegund í vistkerfum sjávar þá hjálpar bláskel til við 
að draga úr magni koltvísýrings í sjó, því við myndun sjálfrar skeljarinnar bindur 
lífveran nefnilega koltvísýring!

Og….. Bláskel og ostrur geta jafnvel verið valkostur 

fyrir þá sem  skilgreina sig „Vegan“



Framleiðsla á ári (seld skel) skv. FAO

• Ísland
• Lítil framleiðsla enn sem komið er, milli 50 og 100 tonn, þar af 

helmingur villt skel (plæging)

• Evrópa 
• Bláskel (M.edulis) 200.000 tonn 

• Miðjarðarhafsskel (M.galloprovincialis) 100.000 tonn 

• Heimurinn allur
• 700.000 tonn + af bláskel og skyldum tegundum

New Zealand mussel (Perna canaliculus) 

og Chile mussel (Mytilus chilensis)



Varan og framboð

• Útlit skeljar, holdfylling, ferskleiki, bragð, bit (áferð holds)

• Misjafnt eftir svæðum og ræktunaraðferðum

• Víða er neysla á skelfisk árstíðabundin (seasonal)

• Tímabundin stöðvun uppskeru sökum þörungaeiturs þekkist 
um allan heim

• Orsökin er þörungablómi í sjónum = 
sólarljós+næringarefni+ferskvatn+hægviðri

• Þynnist út þegar þörungablómi tekur enda

• Þörungar mynda ekki alltaf eitur 



Mismunandi ræktunarðaferðir

• Botnræktun - smáskel sáð á sjávarbotninn 
og síðar plægð (ómögulegt á Íslandi)

• Stauraræktun – ævaforn aðferð – staurar í 
fjöruborðinu – „Bouchot skel“ - Frakkland

• Línuræktun – mörg afbrigði s.s. „single drop“, 
flekaræktun og samfelluræktun (continues
long line)



Útlitið framundan – verkefni að leysa

• Fjármagn í greinina

• Vélvæðing – sérhæfðir bátar og 
afkastamikil tæki

• Mæling þörungaeiturs í skel – færa vinnuna 
til Matís

• Kostnaður við eftirlit færist alfarið til ríkisins 

=> matvælaöryggi og lýðheilsusjónarmið



Verkefnin – frh.

• Lirfuvöktunarverkefni í samstarfi Hafró

• Vöktun hita- og seltu í samstarfi við Hafró

• Finna rétta tímann til að grisja

• Skipulagning grunnsævis – fjarða og flóa

• Vekja áhuga menntastofnana og 
háskólanema – vantar sérfræðinga í 
greinina



TÆKIFÆRIN

• Strandbúnaður er nýr sameiginlegur vettvangur til 
að miðla reynslu

• Tækifæri og verkefni fyrir lífvísindamenn á Íslandi –
að finna hagkvæma leið til að afeitra bláskel í 
„life-hold“ aðstæðum – sem myndi lengja sölutíma 
- draga úr óvissu með afhendingu og yrði 
útflutningur á íslensku hugviti

• Afhending á erlenda markaði á „réttum tíma“ á 
vorin

• Skapa ímynd fyrir íslenska bláskel – sérstöðu hennar 
og gæði



TÆKIFÆRIN frh.

• Ört stækkandi heimamarkaður  
• Kræklingur er vel þekktur og ferðamenn spyrja um 

íslenska skel

• Íslendingar eru að vakna til lífsins um ágæti bláskeljar, 
heilnæmi vörunnar og hversu gaman er að elda hana

=> Unnin verði aðgerðaráætlun – að frumkvæði 
SKELRÆKTAR sem stjórnvöld fari eftir og styðji alla 
leið (ekki sett í skúffuna)!

=> Beita aðaferðarfræðum verkefnastjórnunar –
Project Management – til að ná árangri skipulega 
og mælanlega



Áskorun

• Hér með skorar SKELRÆKT á ráðherra sjávarútvegsmála og 
stjórnvöld til að líta fram á við og opna augun fyrir þeim 
möguleika að gera skelrækt að umfangsmikilli 
atvinnugrein sem mun skila sér í fjölgun starfa á ýmsum 
sviðum, sem eðli málsins samkvæmt munu dreifast um allt 
land. 

• Kanadamenn gerðu þetta með samstilltu átaki stjórnvalda, 
háskólasamfélagsins og atvinnulífsins og er það verkefni 
ágætis fyrirmynd að því hvernig við getum sett saman 
aðgerðaráætlun sem svo verður farið eftir!

• Takk fyrir áheyrnina ☺


