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• Þörungar – verðmæt matvæli ?

• Afhverju þörungar?

• Ný útflutningsatvinnugrein? 

• Getum við orðið samkeppnishæf?

• Hvað þarf til ?



Þörungar – Hvað eru?

• Þörungar - ljóstillífandi lífverur sem lifa í vatni

Stórþörungur

Dæmi: Fucus vesiculosus
Smáþörungur

Dæmi: Nannochloropsis occulata



Stórþörungar – vannýtt auðlind



Vörur úr þang og þara. 



Nannochloropsis
Protein ≈ 50%
PUFA  ≈ 30%
OMEGA-3 ≈5%

Spirulina
Protein ≈ 65%
þar af ; phycocyanin ≈ 30% 
Vitamin B
Steinefni

Vörur úr smáþörungum

Áætluð ársvelta á heimsvísu USD 5-7 bn
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Ræktunartækni í mótun



protein lýsi
kolvetni
karotenefni
vitamin ofl.

Næringarefni úr smáþörungum



Alþjóðleg fyrirtæki
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Fólksfjölgun –aukin fæðuþörf
Spáð er

• að 2050 verði fólksfjöldi í heiminum 9.1 billijónir, 

> 20% aukning frá deginum í dag. 

• að framleiða þurfi 70% meiri mat fyrir fleira fólk

með vaxandi kaupmátt í vaxandi þéttbýli.

• að kornframleiðsla þurfi að vaxa um 30%  og

kjötframleiðsla um 100%

• að framleiðsla lífeldsneytis muni keppa við

framleiðslu matvæla um hráefni

• að landbúnaður muni keppa við vaxandi þéttbýli

um vatn og rými



Matvælaframleiðendur
þurfa

• að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda

• að stuðla að varðveislu
náttúrulegar búsvæða
og líffræðilegs
fjölbreytileika

• að framleiða meiri mat 
með minni umhverfis-
áhrifum



Crop and protein yield per hectare  

 Protein content  Yield in EU conditions 

(DM/ha/y)  

Protein yield 

(ton/ha/y)  

Wheat (reference)  11% 10 tons  1.1 tons 

Oil seeds – sunflower  23%  3 tons  0.6-1.2 tons  

Legumes (forage) – lucerne  19%  13 tons  0.7 ton  

Leaves – grass  12%  10-15 tons  1-2 tons  

Cereals – oat  12-15%  3-5 tons  2.5 tons  

Macro algae - seaweed  10-30%  25 tons  1.2-2 tons  

Micro algae  25-50%  15-30 tons 0.5 ton 

 

Jákvæð umhverfisáhrif



Sækja neðar í fæðukeðjuna



Hvert stefnum við?
Umhverfisráðherra Barbara Hendricks gaf út tilskipun um að kjöt og fiskur

skuli ekki vera hluti af veitingum sem veittar eru á viðburðum sem þýska

umhverfisráðuneytið stendur fyrir.



Atvinnugrein í mótun á Íslandi

• Fá fyrirtæki á Íslandi í dag ? 

• Fyrirtækjum hefur verið að fjölga á 

síðustu árum og komin ákveðið platform –

en fyrirtækin eru lítil

• Stór fyrirtæki hafa ekki séð tækifæri á 

Íslandi!!!

• Erum við samkeppnishæf hvað þarf til ?

• Eru aðstæður réttar og er tímasetningin

rétt?



Staðan

“Ísland er í tísku”



Hvað þarf til ?

• Uppbygging innviða

• Uppbygging þekkingar og námsframboð

• Rannsóknir og þróun

• Tryggja samkeppnishæfni

• Orkuumhverfi hagstætt – græn stóriðja

• Stefnumótun
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