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Fiskeldisstörf
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• Skrifstofa
• Leyfamál
• Hrognaframleiðsla
• Framkvæmdir við uppbyggingu á seiðastöðvum
• Seiðaeldi
• Flutningur á seiðum
• Framkvæmdir við uppbyggingu á eldissvæðum
• Fóðurframleiðsla og flutningur
• Fóðrun
• Hreinsa net
• Eyðing úrgangs og nýting hans
• Slátrun
• Eftirlit innan fyrirtækja, yfirvöld
• Staðlar og gæðamál
• Sala
• Vinnsla
• Flytja afurðir á markaðinn
• Menntun

Einhæft samfélag er berskjaldað 
fyrir ytri aðstæðum. Mikilvægt er 
að hafa margar grunnstoðir.

Helsti gjaleyris skapandi 
vaxtabroddur Íslendinga er fiskeldi.



Hliðargreinar
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• Flutningar; vegir, flug og sjór.
• Þjónusta
• Fyrirtæki sem selja búnað

• Vinnslur á borð við Eðalfisk og fleiri sem 
fullvinna fiskinn. Hér þarf að laga 
tollaumhverfi okkar þar sem háir tollar eru 
á okkar vörur inn til Evrópu. Möguleiki á 
mun fleiri störfum með fullvinnslu ef við 
erum samkeppnisfær í launum og án tolla.

• Í Þýskalandi er hægt að hafa tvær vaktir á 
daglaunum.



Mál sem þarf að laga
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• Menntun
• Laun
• Álög á greinina
• Réttindi á báta
• Uppbygging innan 

sveitafélaga
• Húsnæðismál
• Fá fólk
• Fríverslunarsamningar 

Kína, Suður Kórea, 
Víetnam, Japan

• Fylgja eftir samningum og 
tryggja að hægt sé að nýta 
hagræði þeirra.

• Semja við Rússland



Hver er þörfin?
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Ef við náum að hafa um 70.000 tonn fyrir 
vestan og um 80.000 tonn fyrir austan þá 
þýðir það um 150.000 tonna ársframleiðsla.

Almennt er talið að hver 1.000 tonn skapi 
beint um 10-15 störf. 

Þetta þýðir 1500-2250 störf, en þegar eru í 
greininni um 500 störf.

Má því ætla að við þurfum um 1.000 nýja 
starfsmenn næstu 5-10 árin.

Til viðbótar bætast svo afleidd störf.

Margfaldri í fiskeldi er mun stærri en t.d. í 
áliframleiðslu, en jafnframt er fjárfesting 
samfélagsins mun minni.



Djúpivogur

• Um 420 íbúar.
• Í vinnslunni hjá okkur starfa um 50 manns, en við slátrun og fóðrun starfa 15 

manns.
• Á næstu árum mun starfsmönnum okkar fjölga umtalsvert í slátrun og fóðrun.
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Fiskeldissvæðin
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Austan: Berufjörður, Stöðvarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður, Neskaupsstaður, 
Seiðisfjörður.

Vestan: Patreksfjörður, Tálknafjörður, Þingeyri, Bíldudalur og Ísafjörður.

Allt eru þetta svæði sem hafa orðið undir í baráttunni um kvótann. 

Til staðar eru byggingar og þekking sem hægt er að nýta við fiskeldi. 

Frystihús
Fiskverkafólk
Sjómenn
Flutningsaðilar
Rafvirkjar
Vélvirkjar
Skipstjórar

Fólk er að flytja aftur til sinna heimahaga og skólar eru að fyllast.



Vestfirðir íbúaþróun – snúa við þróun
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Frá árinu 1994 til 2011 fækkaði íbúum á Bíldudal um tæp 45%, á 
Patreksfirði um tæp 27% en minnst á Tálknafirði um tæp 17%. Á sama 
tíma fækkaði íbúum hægar á norðanverðum Vestfjörðum, t.d. um 16% 
á Ísafirði. Þetta kemur fram í samantekt Byggðastofnunar.

Nú hefur þetta snúist við. Á árunum 2008 til 2015 fjölgaði íbúum í 
Vesturbyggð um 9%, en íbúum í Ísafjarðarbæ fækkaði um 8,9%. Alls 
fækkaði á Vestfjörðum um 4,9%. Þessi viðsnúningur á sunnanverðum 
Vestfjörðum  á sér stað vegna uppbyggingar í fiskeldi.
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Laun
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• Fiskeldismaður í Noregi sem vinnu við kvíar fær kr. 500.000 
á mánuði. 

• Okkar gengismál hafa gert það að verkum að laun eru að 
verða hærri á Íslandi en í Noregi.

• 2012 þá var gengi 1 NOK, 19 ISK en í dag er það 13 NOK.

• Hér hafa einnig orðið stórfelldar launahækkanir.

• Samkeppnisstaða okkar er ekki jafn góð og hún var.

• Tækifæri að flytja inn vana fiskeldismenn frá Noregi í 
uppbyggingaferlinu.



Framtíðinn
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Okkar markmið:

Skapa heilsársstörf sem eru vel borguð og örugg. Skapa úrvalsvinnuaðstæður með 
nýjustu tækjum og tækni. Þjálfun og menntun er lykilinn að velgengni.

Með góðum mannafla mun gæði vörunnar verða tryggð.
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